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Förord. 

Det  är  nu  ett  och  ett  hälft  decennium  tillbaka  en  bland 

den  tidens  allra  främste  boksamlare  och  bokkännare  —  Chri- 

stofer  Eichhorn  —  till  författaren,  hvilken  för  honom  del- 
gaf  si?t  pla7i  att  på  egen  risk  utgifva  en  monografi  öfver 

svenska  Ex-libris,  med  en  beteckna7tde  axelryckning  sade: 
^>det  kommer  icke  att  säljas  ens  tio  exemplar  af  en  sådan 

bok».  Ungefär  liknande  uttalanden  fäldes  äfven  af  andra 
bokvä?mer  och  litteratur  kännare. 

Oaktadt  dessa  just  ej  upp7nu7ttrande  fömtsägelser  greps 

verket  ait,  men  planen  för  arbetet  utvidgades,  så  att  det- 

samma blef  ej  blott  en  Ex-libris-moitografi,  utan  äfven  ett 

rätt  omfångsrikt  utkast  till  en  sve?isk  bibliofil-  och  biblio- 
tekshistoria. Sedan  manuskriptet  var  färdigt  till  trycknijtg 

och  illustrationerna  utförda,  öfverlemnades  alltsammans  utan 

ersättning  till  en  förläggare,  som  vågade  ikläda  sig  kost- 

naden för  tryckningen  af  den  digra  volymen  i  exem- 
plar, dock  först  seda7i  75  subskribe7iter^  77ied  Hans  Majit 

Konungen  i  spetsen,  tecknat  sig.  Det  ansågs  ä7idock  vara 

ett  ur  affärssynpunkt  ganska  vågsa7nt  fö7'etag,  ty  det  före- 
föll rätt  tvifvelaktigt,  huruvida-  de  öfverblifna  exe7}tplare7t 

skulle  blifva  sålda.  Ex-libris  var  vid  den  tiden  något, 
hvilket  blott  få  » invigde  y>  kä7ide  till,  och  bibliotekshistoria 

har  ju  aldrig  varit  af  något  så  kalladt  »allmänt  intresse-» . 



Emellertid  blef  upplagan  inom  ett  par  år  slutsåld. 

Detta  uppmuntrade  till  fortsättning,  och  ytterligare  två  delar 
utkommo. 

Det  torde  vara  dfverflödigt  tillägga,  att  f  örfattaren  ej 

af  såg  någon  pekuniär  vinst  och  ej  heller  erhöll  någon  sådan, 

utan  tvä7'tom  tillskyndades  ej  ringa  förlust.  Hans  enda  lön 
blef  medvetandet  att  hafva  sökt  gagna  på  ett  fält, 

som  från  y?igre  år  varit  honom  kärt. 
Sedan  äfven  2:a  och  3:e  delarne  snart  nog  slutsålts, 

blef  arbetet  '»antiqvariskt-i'  och  betingade  såsom  sådant  ett 
pris  tre  gånger  så  högt  som  det  ursprungliga.  På  grund 

af  dess  ständiga  efterfrågan,  äfven  från  utlandet,  har  bok- 
förlagsfirman  C.  &  E.  Gernandt  önskat  få  utgifva  en  ny 
större  upplaga,  hvilke?t  i  sitt  nuvarande  skick  är  nästan 

helt  och  hållet  omarbetad.  Den  är  nu  i  främsta  rummet 

en  historia  om  bibliotek  och  ̂ bokliga  konster-»  och  vida  rik- 
haltigare illustrerad  med  bokegaremärken  samt  dertill,  hvad 

f  örsta  upplagan  saknade,  f  örsedd  med  en  samling  utvalda 

porträtt  af  mera  märklige  bibliofiler. 

Då  Thiers  utgaf  sin  Franska  revolutionens  hi- 
storia, lät  han  på  förhand  trycka  en  >^ korrekturupplaga» 

för  utdelning  bland  sina  lärde  vän7ter  med  anhållan  till 

dem  att  anteckna  rättelser  och  tillägg.  Sedan  han  indra- 

git de  utlemnade  exemplaren,  lät  han  trycka  arbetet  för  all- 

mänheten, efter  att  hafva  tillgodogjort  sig  alla  amnärk?iin- 

gar  och  tillägg  han  gillade.  En  sådan  korrektU7'Upplaga-h 
har  första  upplagan  af  detta  arbete  varit.  Den  har  b  lif vit 

underkastad  utförlig  kritik  af  flere  recensenter,  oftast  med 

välvilja.  Författaren  har  dessutom  ihärdigt  fortsatt  sina 

forskningar  i  personalhistoria  och  bibliografi  samt  erhållit 

från  skilda  håll  en  mängd  uppgifter,  hvilka  kommit  den 

nuvarande  upplagan  till  godo. 

Sedan  tredje  delen,  i:a  upplagan,  utkom,  hade  förfat- 
taren samlat  ett  rikhaltigt  material  till  en  fjerde  del.  Allt 



detta  är  nu  inarbetadt  i  denna  nya  upplaga.  Arbetet  är 

alltså  betydligt  tillökadt.  Ett  verk  som  detta  kan  dock  af 

helt  naturliga  orsaker,  åtminstone  för  närvarande,  ej  blifva 

annat  än  fragmentariskt.  Allt  för  vidlyftigt  utfördt,  skulle 

det  antaga  rent  af  fruktansvärda  dimensioner.  Måhända  detta 

pionierarbete  i  en  kommande  tid,  då  ett  ?tytt  slägte  bibliofiler 

uppstått  och  de  ekonomiska  förhållandena  blifvit  gynnsam- 
mare, kan  gifva  någon  lärd  och  boksynt  man  väckelse  till 

utgifvande  af  en  större  lärdoms-  och  bibliotekshistoria. 

Om  ock  detta  arbete  ka?i  sägas  vara  fragmentariskt, 

så  vågar  författaren  dock  försäkra,  att  det  innehåller  en 

mängd  biografiska,  bibliografiska  och  litteraturhistoriska 

uppgifter,  hvilka  litteraturforskaren  fåfä7tgt  skall  söka  på 
andra  håll. 

Få  begrepp  hafva  för  den  större  allmänheten  ännu 

blifvit  så  litet  klargjorda  som  begreppet  bibliotek.  Ett  bi- 
bliotek är  icke  detsamma  som  en  samling  böcker.  Man 

må  slunga  ihop  så  mycket  böcker  som  helst,  bildar  man 
icke  blott  dermed  ett  bibliotek.  Först  när  eji  bestämd  plan 

genomgår  bokmassorna,  när  de  tillsaminans  utgöra  något 

organiskt,  när  de  uttrycka  en  mening  och  tillgodose  ett 

personligt  behof  börjar  biblioteket.  Detta  behof  behöfver 

ingalunda  e?tsamt  vara  den  lärdes  eller  vittres;  man  kan 

mycket  väl  tänka  sig  en  person  på  lägre  bildningsgrad  så- 
som den  der  bildat  ett  bibliotek,  när  hans  fåtaliga  böcker 

äro  ett  uttryck  för  hans  individualitet.  När  man,  som  ofta 

sker,  i  sterbhus  och  på  bokauktioner  finner  böcker  hafva 
varit  samlade  hos  en  person,  som  hvarken  velat  eller  kunnat 

läsa  dem,  böcker,  som  egaren  fått  i  arf  eller  på  annat 

tillfälligt  sätt,  som  bokhandlare  uppskickat  -i  till  benäget 

påseende-»  och  som  sedan  rackat  få  stanna,  gripes  man  af 
en  känsla  af  leda.  Huru  begagnade  egaren  sin  tid?  Plott- 

rade han  icke  bort  den,  allt  efter  som  slumpen  drog  honom 
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hit  eller  dit,  der/dre  att  han  icke  egde  7iägot  visst  studie- 
ämne, som  lyfte  och  värmde  honom. 

y>  B  lindur  er  böklaus  mahur»  (blind  är  bokalös  man)^ 

säger  ett  isläjzdskt  ordspråk,  och  böcker  kan  i  vår  tid  ingen, 

knappast  dagakarlen,  alldeles  undvara.  En  bildad  person 

behdfver  numera  till  och  med  många  böcker,  och  en  och 

annan  skaffar  sig  allt  för  många.  Att  gå  öfver  måttet,  leder 

emellertid  aldrig  till  båtnad.  Det  är  det  gyllne  lagom,  som 

gifver  styrka  och  klarhet.  Distrahit  animum  librorum  multi- 
tudo.  Itaque,  cmn  legere  no7i  possis,  quantum  Jiaberis,  sat  est 

habere,  quanttim  legas>'>,  säger  Sene  ca.  Genom  af  passning 
efter  bestämda  uppgifter  framkallar  bibliofilen  ur  bok-kaoset 
ett  bibliotek.  Hans  böcker  äro  ett  valdt  sällskap,  dit  ingen 

misstänkt  släpp es  in;  hvar  i  fråga  satt  ny  medlem  af  detta 

sällskap  tmderkastas  en  omsorgsfull  granskning,  innan  den 

får  vara  med,  och  seda7i  egaren  omsider  f  örklarat  den  för 

sin,  vårdar  han  den  med  faderlig  omsorg,  skyddande  den 

mot  fukt,  dajnm  och  lånare. 
Här  kan  vara  på  sijz  plats  att  citera,  hvad  den  danske 

kritikern  Emil  Ha7tnover  skrifver  om  samlandet  af 

böcker:  -^^Af  alle  Sainler lidens kaber  er  den,  der  omf ätter 
Böger,  en  af  de  cedleste.  Har  man  om  sig  en  Bogsamling, 

for  hvilken  man  har  ofret  talrige  flygtige  Glceder,  og  paa 
hvilken  man  har  anvendt  mange  Midler  og  megen  Tid,  er 

man  aldrig  ene.  En  Skö?iaand,  der  har  samlet  sig  et  Ud- 
valg  af  Verdens  Poesi,  e7i  Fagmand,  der  har  samlet  sig  sin 

Visdoms  Kilder:  begge  vilde  have  Föleisen  af  at  vcBre  i  det 

bedste  Selskab,  naar  de  er  sammen  med  deres  Böger.  Man 

Icerer  ikke  at  blive  Bibiofil.  Man  födes  dertil,  som  man 

födes  til  Ku7istner,  og  7nan  maa  vcere  lidt  af  en  Kunstner, 

for  at  blive  en  fin  og  en  smagfuld  Bibliofil.-}> 
Älskare  af  böcker  hinna  hänföras  under  två  kategorier: 

bibliofiler  och  bibliomaner.  Bibliofilen  älskar  boken 

för  den  ?iytta  och  det  7iöje,  han  kan  hafva  utaf  de7i.  Bi- 
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bliomanen  deremot  samlar  böcker  utan  e7t  grund  af  tfitellt- 
ge?it  nit  och  derföre  utan  någon  egentlig  plan;  han  samlar 
böcker  utan  att  läsa  dem,  det  är  nog^  att  han  eger  dem; 

ej  heller  låter  han  någon  annan  begagna  dem.  En  biblio- 

mans  boksamling  är  ej  ett  bibliotek.,  utan  en  bokgraf.  Lu- 
cianus  har  skrifvit  en  bita7zde  satir  öfuer  okunniga  personer, 

som  hafva  ett  stort  bibliotek.  Han  jemf  ör  dem  med  lotsar, 

som  sakna  kunskap  i  sjöväsendet,  och  med  en  ryttare,  som 

icke  kan  hålla  sig  qvar  på  hästen,  eller  slutligen  med  en 

man,  som  icke  kan  stödja  sig  på  sina  fötter,  men  likväl  sätter 

på  dem  grannt  broderade  tofflor.  Han  kaii  icke  gå  med  dem. 

Det  är  Thersites^  som  klädt  sig  i  Achilles'  rustning.  Ancillon 
var  en  ifrig  samlare  af  vackra  och  sällsynta  böcker,  men 

försvarade  sig  med  framgå7tg  och  talang,  då  man  tillvitade 

honom  att  vara  en  biblioma^t.  Han  gaf  goda  skäl  för  sin 

vana  att  köpa  vackra  editioner,  hvilket  han  icke  ansåg 

för  en  litterär  lyx.  Han  yttrade,  att  ju  mindre  ögat  blir 

tröttadt  vid  läsningen,  desto  mera  ostördt  verka  omdömet 

och  uppfattningen;  och  liksom  man  lättare  uppskattar  meri- 
ter och  fel  i  en  tryckt  bok  än  i  ett  manuskript,  så  se  vi 

dem  mera  ftdlkomligt  på  rent  papper  och  i  rediga  stilar,  än 

då  papper  och  tryck  äro  dåliga. 

Ex-libris  har  blifvit  benämningen  på  de  små^  eg  ar  en 
angifvande  blad,  med  hvilka  bibliofiler  af  ålder  haft  för 

sed  att  förse  sina  böcker,  fästande  dessa  blad  på  insidan 

af  frampermen.  Upptill  satte  man  ofta  Ex  libris  med  ett 

namn  i  genitivus,  och  snart  tillades  en  devis,  några  emblem, 

ett  adligt  vapen,  om  egaren  var  adelsman,  ett  fantasivapen 

eller  ett  ornament,  om  han  icke  var  det,  o.  s.  v.  Bruket  af 

dessa  små  konstnärliga  blad  benämda  Ex-libris  är  lika  gam- 
malt som  träsnittet.  Efter  ha7td  nedlades  allt  mera  smak  och 

konstnärlighet  på  dessa  egaremärken.,  och  en  hel  liten  konst- 
genre för  sig  började  uppstå,  som  i  kopparstickets  klassiska 

tid  vann  en  viss  höjd.  Ex-libris  blefvo  ett  afförefnålen  för 
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biblofilernes  intresse,  äfvensom  samlarenit,  och  i  Frankrike , 

Engla7id,  Tyskland  och  Schweiz  m.  fl.  länder  hafva  ut- 
kommit arbeten  of  v  er  dem.  Ett  sådant  arbete  har  icke  blott 

estetiskt  värde.  Det  står  i  forskningejts  tjenst;  det  kan 
omtala,  i  hvilkejts  händer  de7t  eller  den  boken  varit,  hvad 

den  eller  den  vetenskapsidkaren  läst,  hvar  han  kanske  hem- 

tat  e7i  fruktbringande  tanke,  ett  vigtigt  uppslag.  En  fram- 

ställning  af  Ex-libris  artar  sig  derigenom  till  ett  stycke  bi- 
bliotekshistoria. Af  ven  i  vårt  land,  der  yttringar  af  en 

förfinad  odling  äro  mindre  sällsynta,  än  man  länge  synes 

hafva  trott,  infördes  tidigt  nog  bruket  af  Ex-libris.  I  fråga 

om  emble^nens  behag  —  liksom  om  valspråkens  sinnrikhet  — 
täflade  de  svenska  märkena  snart  med  de  utländska,  då 

konstnärer  som  Flodirtg,  Gillberg,  Rehn,  Snack,  Martin  m.  fl. 

började  egna  sin  grafstickel  åt  dem.  Dessa  märken  för tj enade 

att  blifva  samlade;  ett  arbete,  der  bokvänner  på  ett  ställe 

såge  förenade  dessa  på  må^igfaldigt  håll  spridda  intyg 

om  sve7tsk  bildningskärlek,  måste  ju  anslå  en  tid,  som  på 

alla  områden  vill  låta  det  svenska  väsendet  komma  till 

heders. 

Bruket  af  Ex-libris  hade  under  förra  århundradet  till 
en  del  upphört  eller  utförandet  af  desamma  öfvergått  till 

någonting  mera  ba?talt  eller  handtverksmessigt.  De  senare 

femton  åren  har  bruket  återupplifvats  såväl  här  som  i  ut- 
landet och  särskildt  haft  till  följd  bildande  af  Ex-libris- 

föreningar.  Det  har  uppstått  en  >my  skola-»  Ex-libris-egare 
och  med  densamma  också  mera  kärlek  till  böckerna  och 

pietet  för  dess  vårdande.  Det  ligger  nära  till  hands,  att 

med  det  egna  Ex-libris' et  aktningen  för  böckerna  måste  stiga 
såväl  för  främlingen  som  för  egaren.  »Hur  ofta  ser  man 

icke  ännu  i  dag  en  annars  pinsamt  nogräknad  man,  som 

anser  en  lånad  bok  fågelfri»,  skr  if v  er  Peter  J essen.  Hotar 

icke  redan  i  i6:de  århimdi'adet  en  bokegare: 
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Est  liber  ille  meus,  caueas  deponere  loco 

Si  me  sustu/eris,  fur  tibi  nomen  erit, 

och  å  ett  tyskt  Ex-libris  från  samma  tid  läses  följande 
sentens:  Lector  caue,  ne,  quce  cere  tuo  comparata  non  sunt 

iniquus  Possessor,  fraudulenter  penes  te  retineas.  En  tysk 

bokegare  i  vår  tid  har  å  sitt  Ex-libris  följande  betecknande 

bibel-citat  såsom  devis:  Der  Gottlose  öorgt  und  giebt  nicht 
wieder.    Och  å  ett  franskt  läses: 

Tel  est  le  triste  sort  de  chaque  liure  prété: 

Souuent  il  est  perdu,  toujours  il  est  gåté. 

Häraf  finner  man,  att  det  i  alla  tider  varit  svårt  få 
igen  tctlåfita  böcker.  Men,  som  sagdt,  genom  anbringande 

af  Ex-libris  stiger  aktningen  för  boken^  och  egarens  utsigt 
att  återfå  den,  ifall  den  på  ett  eller  annat  sätt  f  örirrat  sig 

ur  hans  ego,  är  betydligt  säkrare. 

Hvad  ofvanför  är  sagdt  om  ett  bibliotek,  att  det  bör 

vara  ett  uttryck  af  egarens  individualitet,  må  äfven  gälla 

om  dess  Ex-libris.  Ett  sådant  kan  titföras  på  flere  olika 
sätt.  Det  äldsta  och  vanligaste  har  varit  framställningen 

af  egarens  vapen.  Om  namn  och  emblem  användas,  måste 

desamma  vara  så  anordnade,  att  det  hela  framstår  såsom 

någonting  individuell,  ty  personligt  måste  ett  bokegare- 
märke  vara,  så  att  det  om  möjligt  bildlikt  antyder  egarens 

smak  eller  sinnesriktning.  Man  behöfver  dock  ej  ängsligt 

fästa  sig  vid  symboler.  En  kojzstnärlig  komposition  af  all- 

män art  kan  tjena  vid  utf  örandet  af  Ex-libris,  då  konst- 

nären deruti  inlägger  något  f  ör  egaren  särskildt  karakte- 
ristiskt, hvilket  den  senare  sjelf  bör  kunna  angifva.  Ar 

han  ej  tecknare,  så  måste  han  dock  angifva  ide  en.  y>De?i, 

som  vill  skaffa  sig  ett  Ex-libris,  som  skall  vara  något  för 

honom  egendomligt-» ,  säger  Peter  J essen,  '}>bör  sjelf  komma 
på  det,  pröfva,  välja  och  föreslå  det.  På  så  sätt  uppstår 

en  vexelverkan  mella?i  konstnären  och  hans  publik.  ̂> 
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Jag  af  slutar  detta  förord  med  den  'önskan,  att  kärle- 
ken till  böcker,  studier,  forskning  och  förädlande  läsni?ig 

allt  mer  må  göra  sig  gällande  och  att  derigenom  dörren 

må  blifva  tillstängd  f  ör  alla  sådana  böjelser  och  njutningar^ 
hvilka  hafva  sin  näring  i  sysslolöshet.  Gum  libris  non 

sol  US,  är  en  å  Ex-libris  förekommande  devis.  ■i>  I  evighetens 

sköte,  bland  så  många  män  med  gudomlig  kraft-i>,  säger 

Heinsius  med  hänsyft^iing  på  biblioteket  i  Leyden,  -i)  sätter 
jag  mig  ned  med  så  höjd  anda  och  ljuf  förnöjelse,  att  jag 

beklagar  alla  dem,  som  är  o  okmtniga  om  en  sådan  lycka.» 

C.  M.  C. 
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USTAF  I.  Födelseåret  har  uppgifvits  mycket  olika; 

de  allra  senaste  undersökningarne  ha  rört  sig  om 

1495  (C.  Kjellberg:  tidn.  Fyris  n:s  131  är  1895 

och  II  år  1896)  och  1496  (E.  Hildebrand:  Hist.  Tidskr, 

1895),  vägande  tungt  ät  det  senare  årtalet.  Dödsåret:  1560. 

Någon  nämnvärd  boksamling  synes  denne  konung  icke  hafva 

egt,  ehuru  man  vet,  att  han  varit  betänkt  på  att  inrätta 

ett  kongl.  bibliotek.  Per  Brahe  d.  ä.  säger,  att  »han  uti 

bokliga  konster  icke  synnerligen  var  brukad».  Visserligen 

berättas  det,  att  han  i  sin  tidigare  ungdom  erhållit  under- 

visning i  latinska  språket  af  en  dansk,  »Mäster  Ivar»,  äf- 
vensom  han  någon  tid  vistats  vid  Upsala  högskola;  men 

han  blef,  för  att  citera  Per  Brahe  d.  ä.,  »tideligen  derifrån 

affordrad  till  hoftjensten».  Då  han  uppehöll  sig  vid  Sten 

Sture  d.  y:s  hof,  skall  han  af  Hemming  Gadd  bekommit 
en  af  denne  handskrifven  svensk  krönika,  h vilken  blef  »ett 

af  hans  dagliga  tidsfördrif  att  läsa». 

En  bok,  som  han  —  synnerligast  under  sin  7  måna- 

ders vistelse  i  Liibeck  —  flitigt  läste,  var  Bibeln,  hvarför 
ock  hans  franske  läkare  Le  Palu  kunde  skrifva:  »Han  är  så 

förfaren  uti  Guds  ord,  att  han  vet  deri  rätta  sina  prester». 

Att  konung  Gustaf,  om  han  än  sjelf  icke  skrifvit  det 

helt  och  hållet,  dock  lemnat  hela  det  historiska  grundlaget 

till  och  äfven  med  egen  mun  mest  dikterat  det  1558  tryckta 

Gensvaret  på  Danska  rimkrönikan,  framgår  af  Klemmings 



kommentarier  till  den  1863  reproducerade  upplagan  af 
denna  skrift. 

Det  var,  enligt  gammal  hemul,  på  denne  konungs  be- 
fallning Laurentius  Andreae  öfversatte  Nya  Testamentet, 

hvilket  utkom  på  trycket  år  1526  i  fol.  under  titeln:  Jesus. 

T  het  Nyia  Testamentet  på  SveJisko.  Olaus  och  Laurentius 

Petri  gåfvo  en  fullständig  bibelöfversättning  1541,  af  hvilken 

konungen  skänkte  ett  exemplar  till  hvarje  kyrka  i  riket. 

Hvad  Luthers  bibelöfversättning  blef  för  Tyskland,  blef 

denna  öfversättning  för  Sverige,  icke  allenast  en  kyrkans, 

utan  äfven  en  språkets  pånyttfödelse.  »Måhända  är  detta 

den  vigtigaste  tilldragelse,  som  svenska  litteraturens  historia 

eger  att  uppvisa»,  säger  Schiick.  »Att  vårt  modersmål  och 
vår  ortografi  genom  öfversättningens  ädla  och  omsorgsfullt 

behandlade  språk  med  ens  rycktes  upp  ur  det  tillstånd  af 

oreda  och  otymplighet,  som  i  de  flesta  fall  kännetecknat 

Medeltidens  satsfogning  och  rättskrifning  —  detta  betyder 
mindre,  men  vigtigare  var,  att  därigenom  mottog  vårt  folk 

en  bok,  som  kraftigare  än  någon  annan  bestämt  dess  känslo- 
och  tankelif.» 

MAGNUS,  konung  Gustaf  Ls  son  (1542 — 1595),  tyckes 
egt  ett  bibliotek,  att  döma  af  följande  anteckning  rörande 

hans  hushållning  1561  (i  Kammarkollegium): 

Then  3  Maij  [1561]  vtgaff  H.  F.  N.  [Hans  Furstliga  Nåde]  atlli  köpe 
böcker  före: 

För  een  salmbook  förgyltt   3  d. 
För  een  Terentius  liten   i  d. 

För  Opera  Virgilij    12  ö  [rtug]. 
För  en  Salter   12  ö  [rtug]. 
För  Indbundne  part    3  d. 
För  biblia  inbunden  i  3  part   15  d. 
För  Cossmographia   16  d. 
Härbarium   16  d. 
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SOPHIA,  Gustaf  I:s  dotter,  född  1547,  förmäld  med 

hertig  Magnus  III  af  Sachsen-Lauenburg  (Erik  XIV:s  kusin), 
död  på  Ekolsund  161 1. 

Ett  band  innehållande  3  ex.  af  Olai  och  Laurentii 

Petri  skrifter,  som  antagligen  tillhört  henne,  finnes  i  Kongl. 

Bibliotekets  visningssal.  A  permen  är  tryckt:  6".  G.  D.  P. 
[Sophia  Gustafs  Dotter  Prinsessa]. 

En  annan  bok,  som  tillhört  henne,  finnes  i  Ericsbergs 

bibliotek,  dit  kommen  med  DAlbedyhllska  samlingen: 

Confessio  Fidei,  enl.  Upsala  mötes  beslut  1593;  i  rödt 

sammetsband  med  guldsnitt. 

ERIK  XIV.  (1533 — 1577.)  Konungen  hade  erhållit  en 
lärd  uppfostran  och  skaffade  sig  också  en  för  hans  tid 

ganska  märklig  boksamling.  I  Nya  hajidlingar  rörande 

Ska7idinavie7is  historia^  I7:de  delen,  förekommer:  Register 

vpå  Konige  M:tz  wår  ålder  Nådiste  herres  och  Konu7igz 

Böker,  hwilcke  jjiuenterade  bleffiie  på  Stockholms  Slott  den 

2y  September  Amio  etc.  68^  således  två  dagar  före  konung 
Eriks  afsättning.  Böckerna  äro  »inuenterade  aff  Doctor  Benet 

och  Rasmus  Lodwichsson».  Detta  dokument,  hvilket  egts 

af  bl.  a.  den  framstående  boksamlaren  kammarrådet  Fäger- 
sten,  finnes  numera  i  Kongl.  Biblioteket. 

Förteckningen  upptager  under  rubriken:  In  Teologia, 

Historijs,  Artibus,  Matematica  &  Medicina  och  Jure  217 

olika  verk.  Bland  dem  förekommer:  '»Alcoran  Machometis>'>, 

-»En  gammal  schriffuen  bok  med  copier  af  Szveriges  Konun- 
gers och  Bispers  breffy>,  »Pasquillus  contra  pontifices-}> ,  y>En 

screffuen  Terentiiis,  K.  Erichz  theit  14.  eigen  hojidh'»,  »5 
partes  Mucises  vdj  röt  brunt  läder  tryckt  j  preslou». 

Af  de  böcker,  hvilka  Erik  XIV  begagnade  under  sin 

fångenskap,  hafva  endast  två  blifvit  räddade.  Den  ena, 

nu  på  K.  Bibi.,  är  en  ståtlig  foliant:  M.  Aiitonii  Sabellici 
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opera.  Basel  1538.  I  den  finnas  åtskilliga  anteckningar, 

kolritningar  och  astrologiska  tecken  af  konung  Erik.  Den 

andra  är:  Straboiiis  de  Situ  orbis  libri  XVII  (Basel  1549, 

foL),  som  kom  med  den  Bergianska  donationen  till  Kongl. 
Vetenskapsakademiens  bibliotek.  Äfven  denna  är  full  med 

anteckningar  och  handritningar  af  konung  Erik.  Ofvanför 

bokens  företal  har  han  med  kolvatten  skrifvit  följande  vers: 

Gud  gör  mig  salig  i  tino  namne 
och  döm  mig  i  tine  krafft 
Bögh  tina  Ören  mig  till  gagne 
Bönhör  mig  tu  hafwer  macht. 

En  del  af  konungens  böcker  var  ä  frampermen  försedd 

med  en  stämpel  ERS  i  monogram  och  Sveriges  vapen. 

JOHAN  III.  (1537— 1592.)  Konung  Johan  den  tredje 
stod,  liksom  brodern  Erik,  pä  en  för  sin  tid  hög  bild- 

ningsgrad och  uppgifves  ha  talat  flere  språk  samt  var  äfven 

författare.  Han  älskade  enshghet  och  studier,  men  dä  de 

senare  mest  riktades  på  teologiska  och  liturgiska  spörsmål, 

är  antagligt,  att  hans  boksamling  hufvudsakligen  omfattat 
böcker  af  denna  riktning. 

Ar  1576  skänkte  Johan  hela  Erik  XIV:s  boksamling 

jemte  en  stor  del  af  sina  egna  böcker  till  Gymnasium  Re- 
gium,  men  genom  en  fransman  La  Porte  lär  han  sedermera 

hafva  hopbragt  en  ny  boksamling,  hvilken  möjligen  var 

grundläggningen  till  det  Kongliga  bibliotek,  för  hvilket  Jo- 
hannes Bureus  blef  utnämd  till  bibliotekarie.  I  Kongl. 

Bibliotekets  visningssal  förvaras  en  bok  (Petrus  P.  Gothus, 

En  rätt  Christelig  tmd er  visning,  Sthlm  1 590),  som  tillhört 

konungen  och  å  hvars  perm  är  tryckt:  Johannes  III  Dei 
Gratia  Svec.  Goth,  Wandalor.  Rex  i  medaljongs  form  med 

porträtt  i  midten. 
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Äfvenså  finnas  i  Kongl.  Bibi.  dels  ett  ex.  af  Liturgin 

(dess  fullständiga  titel:  Litvrgia  Svecanae  Ecclesiae  catholicae 
et  orthodoxae  conformis  1576)  inbunden  i  rödt  flöjel,  som 

tillhört  konungen  och  å  hvars  framperm  är  med  stora  typer 

i  guld  inpressadt:  I  iii,  med  tre  kronor  öfver,  och  året  1376 

inunder,  dels  tre  andra  volymer  (hvaraf  två  handskrifna) 
försedda  med  samma  beteckning. 

Dessutom  finnes  å  samma  ställe  en  bok  med  Johan  III:s 

porträtt  i  guld  å  frampermen:  »Then  LI  Psalmen  Dauids, 
författad  uthi  Bönasätt.  Fordom  Scrififuin  på  latin  afif 

Hieronymi  Sauonarola,  predicaordnsens  Broder,  hwilkin  afif 
Påwanom  är  wordin  förbränd  i  Florentz  Anno  Christi 

1468.  Vthtålkat  afif  Petro  Johannis  Gotho.»  (Sthlm  1591.) 
Ovisst  är  imellertid,  om  denna  bok  verkligen  tillhört  konung 

Johan  III.  Det  var  nämligen  den  tiden  mycket  brukligt 

att  ä  permar  inpressa  ryktbara  eller  högtuppsatta  personers 
porträtt,  och  dessa  porträtt  äro  således  endast  att  anse 

såsom  af  bokbindaren  valda  prydnader. 

SIGISMUND.  (1566— 1632.)  Hans  bibliotek  var  antag- 
ligen hopbragt  i  Polen,  och  hvad  som  derifrån  kommit  till 

Kongl.  Bibi.  i  Stockholm  eller  hos  enskilda  samlare  finnes, 

är  förmodligen  krigsbyte.  Hans  böcker  igenkännas  genom 

det  polska  vasavapnet  å  permarne.  I  Kongl.  Bibi.  före- 
komma flere  sådana  volymer,  af  hvilka  må  nämnas:  Erard, 

Fortification  löo/j.,  bunden  i  kalfskinn  med  rika  förgyll- 

ningar; Äldovandi  Christologia  i  pergamentsband;  Revela- 

tioiies  S.  Birgittce,  Ronice  1628,  fol.,  ded.-ex.  till  Sigismund 
III  och  bunden  i  rödt  fårskinn,  vapnet  ä  permarne  (som 
föregående),  örn  å  ryggen. 
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CARL  IX.  (1550— i6i  I.)  Med  riksvapnet  från  hans 
tid  finnes  en  bok  i  Kongl.  Biblioteket,  märkt  C.  R.  En 

annan,  märkt  blott  C.  D.  S.  [Carolus  Dux  Sueciae]  A^mo 
MDCIII;  en  tredje  med  hans  porträtt  stämpladt  å  permen. 

Dessa  böcker  nu  framlagda  i  visningssalen.  Man  kan  an- 
taga, att  konungen  egde  skäligen  många  böcker,  då  han 

fått  en  lärd  uppfostran  och  sjelf  var  teologisk  författare. 

Han  gynnade  vetenskapernas  idkare,  och  flere  läroverk  blefvo 

under  hans  tid  anlagda.  Under  konungens  tid  hade  Kongl. 

Biblioteket  så  vuxit,  att  för  det  samma  behöfdes  en  sär- 
skild värdare. 

GUSTAF  II  ADOLF.  (1594— 1632.)  Gustaf  II  Adolf 
har  äfven  i  den  litterära  odlingens  häfder  förvärfvat  ett 

hedradt  rum.  »Han  vann  i  sina  unga  år»,  skrifver  Axel 

Oxenstierna,  »en  fullkomlig  kunskap  och  färdighet  i  många 

främmande  språk,  så  att  han  talade  latin,  tyska,  neder- 
ländska, fransyska  och  italienska  rent  såsom  en  infödd 

samt  hade  af  det  polska  och  ryska  språket  äfven  någon 
försmak.»    Äfven  som  författare  framstår  han. 

Någon  enskild  boksamling  tyckes  Gustaf  II  Adolf  ej 

egt.  Men  ett  »Kongl.  Bibliotek»  fanns  vid  hans  tillträde 

till  regeringen,  och  det  var  ur  detta  bibliotek  han  162 1 

åt  Upsala  universitet  skänkte  en  del.  Samma  bibliotek, 

hvilket  betydligt  tillväxte  genom  krigsbyten  under  Treti- 
åriga  kriget,  betraktade  drottning  Christina  som  sin  enskilda 

tillhörighet  och  lät  det  till  väsentHg  del  förskingras.  I 

Kongl.  Bibi.  förvaras  en  öfversättning  af  Livius  i  svart 

skinnband  med  svenska  riksvapnet  å  permarna,  troligen 

dedikationsexemplar  till  konungen,  äfvensom,  i  pergaments- 
band, en  del  af  Tegels  Gustaf  I:s  historia,  hvilka  båda 

böcker  tillhört  Gustaf  II  Adolf. 

—  8  - 







Äfven  böcker  med  Gustaf  II  Adolfs  medaljongbild  ä 

permen  finnas  —  t.  ex.  i  Kongl.  Bibi.  och  i  grefve  C. 

Snoilskys  boksamling  —  men  denna  bild  är  utom  allt  tvifvel 

att  betrakta  såsom  en  af  de  bokbindareprydnader  som  näm- 
nas sid.  7. 

CHRISTINA,  drottning.  (1626 — 1689.)  Drottningens 

stora  och  dyrbara  bibliotek  —  hvarmed  hon,  som  ofvan 
nämndes,  som  sin  egendom  förenade  den  statens  boksam- 

ling, hvilken  redan  före  hennes  tid  samlats  —  bildades  frän 
början  genom  de  boksamlingar,  som  under  Tretiäriga  kriget 

togos  som  krigsbyte  i  Olmiitz,  Wiirzburg  och  Prag.  (Drott- 
ningens bref  af  V*  1649  till  kommendanten  i  Wismar  Erik 

Hansson  Ulfsparre  att  till  Stockholm  öfversända  det  i  Prag 

eröfrade  bibHoteket  m.  m.  läses  i  Stockholms  Magazin  1780, 

sid.  231.)  Det  ökades  sedan  betydligt  genom  inköp.  Drott- 
ningen sparade  ingenting  för  att  öka  sitt  bibliotek  rned  de 

dyrbaraste  böcker  och  manuskript.  Uppdraget  att  göra 

dessa  inköp  lemnade  drottningen  åt  den  lärde  holländaren 

Isak  Vossius,  hvilken  att  börja  med  inköpte  för  drottnin- 
gens räkning  sin  faders  Gerhard  Johan  Vossii  efterlemnade 

boksamling  för  20,000  gyllen,  vidare  den  namnkunnige, 

lärde  fransmannen  Denis  Petau's  efterlemnade  böcker  och 
manuskript,  de  senare  mest  angående  Frankrike,  för  40,000 

livrés,  Gilbert  Gaulmins  österländska  boksamling  för  30,000 
écus  samt  en  del  af  Mazarins  bibliotek  för  10,000  fr. 

Om  vidare  förvärf  för  drottningens  bibliotek  berättar 

Schröckh:  Redan  1649  skickade  hon  Joh.  Ludolf  till  Rom 

för  att  med  all  flit  efterspana  handskrifter,  som  Johannes 

och  Olaus  Magni  förmodades  tagit  med  sig,  hvari  han  dock 
misslyckades.  Isac  Vossius  reste  med  hennes  oinskränkta 

fullmakt  genom  Tyskland,  Frankrike  och  Nederländerna 



och  köpte  handskrifter,  en  del  för  ett  onaturligt  pris.  Den 

lärde  rabbinen  Ben-Israel,  som  beprisat  drottningen  både 
på  latin,  hebräiska  och  spanska,  fick  sedermera  uppdraget 

att  öka  och  fullkomna  samlingen.  Bibliotekarien  C.  Ravius' 
boksamling  blef  likaledes  införlifvad  med  drottningens.  Ni- 
colaus  Heinsius  sändes  165 1  af  drottningen  till  Italien, 

hvarest  han  uppehöll  sig  några  år  och  samlade  en  ansenlig 
skatt  till  hennes  bibliotek.  Man  kunde  kalla  hennes  biblio- 

tek oskattbart  såväl  i  afseende  på  hennes  nedlagda  oerhörda 

omkostnad  som  ock  för  dess  invärtes  godhet  och  de  säll- 
syntheter som  der  träffades.  Blott  hebräiska  handskrifter 

af  Gamla  Testamentet  funnos  der  till  700  st.  och  af  andra 

synnerligast  grekiska  och  italienska  auktorer  en  sådan  mängd, 
att  samtliga  handskrifterna  väl  tillsammans  stigit  till  öfver 

8,000.  Härtill  kom  en  stor  samling  konstverk  i  målning 

och  bildhuggeri  samt  mynt.  Hennes  bibliotek,  tillägger 

Schröckh,  utgjorde  icke  ett  slags  dyra  tapeter,  som  skiljde 
det  ifrån  de  andra  rummen  i  slottet;  hon  arbetade  der  med 

den  oförtrutnaste  forskares  ifver,  hvilken  måste  eller  ville 

göra  det  för  underhåll  eller  beröm. 

Freinshemius  citerar  drottning  Christina:  »Jag  använder 

gerna  tiden  på  läsning,  för  att  icke  förlora  ett  ögonblick 

af  mitt  eget  lif,  utan  fastmer  utvidga  det  genom  andras, 

ty  de,  hvilkas  goda  gerningar  och  kloka  undervisningar  jag 

läser,  skänka  mig  en  del  af  deras  eget  lif.» 

När  drottningen  lemnade  Sverige,  inpackades  hennes 

bibliotek  i  hast,  och  en  mängd  dyrbara  böcker  försvann. 

När  Vossius  sedan  iordningstälde  biblioteket  i  Antwerpen, 

der  drottningen  en  tid  bosatte  sig,  tillegnade  han  sig,  hvad 

som  passade  för  hans  egen  samUng.  De  762  manuskript, 
som  Vossius  efterlemnade  vid  sin  död,  voro  utan  tvifvel 

till  största  delen  drottningens,  bl.  a.  den  verldsbekanta 

Codex  Argenteus,  hvilken  sedan  af  Magnus  Gabriel  De  la 

Gardie  inköptes  och  skänktes  till  Upsala  bibliotek. 



Då  bibliotekarien  vid  Vatikanska  biblioteket  Lucas 

Holstenius  efter  drottningens  ankomst  till  Rom  upprättade 

en  förteckning  öfver  hennes  bibliotek,  återstodo  af  de  förut- 
nämnda öfver  8,000  manuskriptbanden  endast  2,145. 

Efter  drottningens  död  1689  tillföll  biblioteket  hennes 

universalarfvinge,  kardinal  Azzolini,  och  öfvergick  efter  hans 

blott  några  få  månader  efter  drottningens  bortgång  in- 
träffade död  till  en  brorson,  hvilken  för  den  obetydliga 

summan  af  8,000  plaster  sålde  detsamma  till  påfven  Alexan- 

der VIII  (Ottoboni),  hvilken  af  1,900  derur  utvalda  manu- 

skript, tillika  med  400  nummer  ur  sitt  eget  bibliotek,  bil- 
dade en  ny  afdelning  af  Vatikanens  boksamling,  under  namn 

af  Bibliotheca  Alexandrce  Regince.  De  öfriga  handskrifterna 

förblefvo  i  Ottoboniska  familjens  privatbibliotek,  hvilket, 

efter  att  ha  genomgått  åtskilliga  öden,  under  Benedicti  XIV:s 

regering  tillföll  Vatikanen  —  med  undantag  af  de  här  nedan 

nämda  som  hamnade  i  en  fransk  högskola  —  och  utgör 
nu  en  särskild  afdelning:  Bibliotheca  Ottoboniana.  Öfver 

dörren  till  Bibliotheca  Alexaiidrce  RegiticB  läses  å  en  mar- 
mortafla  följande  inskrift  af  Alexander  VIII: 

Alexander  VIII  Ottobonus  Venetus  Pontif.  Max. 

Mille  Nongentos  ConscrqDtos  Codices 
Ex  lis  Quos  Christina  Alexandra  Suecorum  Regina 

Undique  Conquisiverat  Selectos 
Paucis  Quoque  E  Sua  Domestica  Bibliotheca 

Adjectis  Vaticanae  Attribuit 
Et  Alexandrinoe  Nuncupatione  Propriaque  Aula  Distinxit 

Anno  MDCLXXXX  Pont.  I.* 

De  nämda  tvenne  biblioteksafdelningarna  i  Vatikanen 

innehålla  åtskilligt  rörande  Sveriges  och  drottning  Christinas 

*  Alexander  VIII  från  Venedig,  påfve,  har  ur  de  sammanskrifna  ar- 
beten, som  Sveriges  drottning  Christina  Alexandra  pä  alla  håll  samlat, 

utvalt  1,900  och,  sedan  han  till  dessa  lagt  några  få  ur  sitt  enskilda  bi- 
bliotek, skänkt  dem  åt  Vatikanen,  benämt  samlingen  »den  Alexandrinska» 

och  gifvit  den  en  egen  sal  1690. 
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historia.  Björnståhl  nämner  åtskilliga  i  sin  Resa,  del.  I, 

sid.  521,  och  Carlsson  uppgifver  30  olika  nummer.  Af 

böcker  på  svenskt  språk  nämnas  särskildt:  »Gotlands  åhr- 

liga  Ränte-  eller  Jordbok  pro  Anno  1654»,  in  fol.  (manuskr.); 
ett  band  innehållande  en  samling  (20  st.)  svenska  grund- 
och  fundamentlagar;  S:t  Eriks  lefverne  och  underverk. 

Böckerna  äro  praktfullt  inbundna  i  rödt  läder  med  rik 

förgyllning.  A  många  synes  vasakärfven,  ombunden  af 

sju  stora  hveteax,  å  ryggen  och  permarne.  Ett  dylikt 

band,  men  utan  någon  bok  inuti,  inköptes  i  början  af 

1890-talet  till  Kongl.  Bibi.  i  Stockholm. 
För  öfrigt  må,  angående  drottning  Christinas  i  Rom 

förvarade  litterära  skatter,  bland  senare  tidens  forskare  hän- 

visas till  P.  E.  Holmberg:  »Norden  i  Södern»,  sid.  26 — 27, 
år  1 88 1,  Léon  Dorez:  »Documents  sur  la  bibliothéque  de 

la  reine  Christine  de  Suéde»  (Revue  des  Bibliothequés,  II, 

år  1892)  och  Charles  Elton:  Christina  of  Sweden  and  her 

books»  (Bibliographica  1:5 — 30j  år  1894). 

Men  utom  i  Rom  finnes  ock  i  Montpellier,  i  derva- 
rande  medicinska  fakultets  bibliotek,  en  större  samling, 

tjugotvå  folioband,  af  drottning  Christinas  manuskript- 

kollektion. Denna  samling  hade  från  Ottoboniska  biblio- 
teket pä  något  sätt  kommit  till  kardinal  Albani,  och  dess 

vidare  öden  skildras  i  Historisk  Tidskrift  1890  i  en  intres- 
sant uppsats  af  Harald  Wieselgren,  ur  hvilken  uppsats 

vi  här  meddela  följande: 

De  drottning  Christinas  bref  och  manuskript,  hvilka  kom- 
mit i  kardinal  Albanis  ego,  tillhörde  samma  familj  och  en 

liknämd  kardinal  år  1798,  då  franska  republiken  besatte 
Rom.  Kardinal  Albanis  egendom  konfiskerades  af  republikens 

regering,  och  vid  försäljningen  inropades  åtskilligt  af  en  fransk 

officer,  bosatt  i  trakten  af  Montpellier.  Bibliotekarien  vid 

»École  de  Medicine»  i  Montpellier  fick  snart  kännedom  om 
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att  en  stor  samling  af  drottning  Christinas  bref  och  uppsatser 

befann  sig  bland  den  honom  bekante  officerns  nyförvärfvade 

arkivalier;  han  blef  ifrig  att  få  den  i  offentlig  ego  och  lyckades 

förmå  inrikesministern  Chaptel  att  godkänna  samlingens  inköp 

för  fakultetens  bibliotek,  1804.  Så  blef  den  inköpt  för  4,000 

francs,  så  småningom  äfven  bunden  och  katalogiserad: 

>N:o  258.    Quinze  volumes  in  folie  sur  papier  (Manuscrits  de  la  Reine 
Christine). 

N:o  259.    Sept  volumes  in  folio  sur  papier  (Sentenze  della  Regina).» 

Vi  känna  ej,  hvem  som  först  förde  underrättelse  till  norden 

om  detta  Christina-arkiv,  men  under  senare  hälften  af  1840- 
talet  ryktades  det  i  Stockholm  genom  meddelanden  af  både 

läkaren  Carl  Santesson  och  historico-estetikern  F.  Cygnseus, 
hvilka  båda  på  ort  och  ställe  tagit  det  i  skärskådan.  Den  senare 

utgaf  1848  i  Helsingfors  »Bidrag  till  de  Nordeuropeiska  folk- 
slagens historia»,  deri  han  berättar  om  sig  sjelf,  »utgifvaren»: 

»Mången  vårnatt,  döf  för  sången  af  näktergalen,  som  i  Mont- 
pelliers  härliga  parker  slog  invid  hans  fönster,  hade  han  öra 

endast  för  anderösterna,  hvilka  underbart  förnummos  ur  den 

snart  i  tvenne  århundraden  redan  Högstsaliga  Drottn.  Christinas 

omenskligt  kakografiska  hieroglyfer».  Efter  klagomål  hos  franske 

undervisningsministern  öfver  bibliotekariens  oginhet  hade  Cyg- 
naeus  verkligen  fått  tillstånd  att  »consulter  les  manuscrits,  chez 

vous,  en  dehors  des  heures  de  lecture  publique»,  som  ministern 

svarade,  och  det  synes  således  som  försakelsen  af  näktergalens 

sång  icke  endast  vore  en  fras.  Men  hvarken  1848  års  bidrag 

eller  förf:s  senare  verksamhet  gaf  allmänheten  något  resultat 

deraf.  Lyckligare  för  vetenskapen  och  literaturen  är  det,  att 

prof.  M.  Weibull  under  ett  senare  skede  tagit  de  Montpelli- 

er'ska  handskrifterna  i  skärskådan. 
Bland  för  dessa  intresserade  svenskar  var  äfven  svenske 

ministern  i  Italien  och  Spanien  J.  W.  Bergman,  som  för  helsans 

skull  vistades  i  Montpellier.  Ministern  Bergman  uppmanade 

under  sina  besök  i  Montpellier  f.  d.  svenske  konsuln  i  Barce- 
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lona  W.  J.  S.  Westzynthiiis,  som  bosatt  sig  der,  att  genomgå 

och  förteckna  Christina-arkivet  i  medicinska  biblioteket.  Detta 

gjorde  han  ock,  så  godt  han  kunde,  och  öfverlemnade  1878 

den  prydliga  katalogen  till  svenska  utrikes-kabinettet,  hvarifrån 
den  tillstäldes  Kongl.  Biblioteket.  Katalogen  utgör  en  stor 

foliovolym,  chagrin-band  och  guldsnitt,  och  refererar  innehållet 
af  hvarje  bref  i  de  15  volymerna  (»N:o  258»),  men  om  de 

7  (»N:o  259»)  uppger  den  endast,  att  de  innehålla  »des  ver- 
sions nombreuses  des  pensées  de  la  reine  Christine,  dont  bien 

des  editions  ont  été  publiées  sous  des  titres  divers». 

Brefven  omfatta  egentligen  tiden  1660 — 89  och  äro  skrifna 
på  franska  och  italienska,  med  få  undantag.  Koncept,  original 

och  kopior  växla.  Åtskilliga  lakuner  finnas.  Samtliga  bref 

och  handlingar  uppgingo,  när  de  af  Westzynthius  katalogisera- 
des, till  3,016  nummer. 
o 
Åtskilliga  böcker,  hvilka  varit  drottning  Christinas, 

finnas  äfven  i  Kongl.  BibUoteket  i  Berlin,  likaså  i  Kongl. 

Bibhoteket  i  Stockholm.  De  äro  å  ryggen  märkta  med 

vapnet  tre  kronor  eller  med  svenska  ordet  ma  kel  ös. 

Bland  dessa  i  Kongl.  Bibi.  förvarade  böcker  må  sär- 
skildt  uppmärksamheten  fästas  vid  den  bibelupplaga  (Paris 

1640 — 42)  i  8  folioband,  hvilken  af  kardinal  Mazarin  1646 

skänktes  till  drottningen.  Dessa  volymer  —  bundna  i  oliv- 
grön marocco  med  svenska  riksvapnet  i  guld,  bred  dentell 

i  guld  samt  guldornament  i  hörnen  —  hade  kommit  till  en 
antiqvarisk  bokhandlare  i  London,  af  hvilken  de  1884  för 

1,200  kr.  köptes  af  borgmästaren  i  Gefle  J.  W.  Petré  och 
af  honom  skänktes  till  Kongl.  Biblioteket. 

I  Christoffer  Eichhorns  bibliotek  fanns  en  bok,  hvilken 

tillhört  nämda  drottning:  en  elzevier  med  svenska  riksvap- 

net samt  C.  •  R.  5.  å  permen  (pergamentband),  äfven  den 
en  gåfva  af  kardinal  Mazarin  till  drottningen,  hvilken  bok 
såldes  å  auktionen  efter  Eichhorn. 
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Slutligen  må,  på  tal  om  drottning  Christinas  böcker, 
nämnas:  C  R  S  öfver  och  å  ömse  sidor  af  en  oval  krans, 

permstämpel  å  fram-  och  bak-sidorna  af  ett  läderband, 
hvari  infattats  dels  en  latinsk  lyckönskningsskrift  —  O  Ii  v  a 
Pacifera  etc.  —  i  anledning  af  fredsslutet  i  Oliva,  på 
uppdrag  af  universitetet  i  Rostock  författad  af  Laurentius 

Bodock  och  tryckt  MDC[X]LIX,  dels  latinska  och  tyska 

verser  syftande  på  samma  fred.  Båda  skrifterna  äro  till- 
egnade  drottning  Christina.  Att  stämpeln  tyder  på  nämda 

drottning  —  Christina  Regina  Sueciae  —  torde  vara  otvif- 
velaktigt,  men  lika  otvifvelaktigt  lär  väl  ock  vara,  att  hon 

sjelf  ej  låtit  anbringa  denna  stämpel,  utan  att  den  är  att 
betrakta  såsom  satt  endast  å  det  här  i  fråga  varande  bandet, 

dedikationsbandet,  hviket  troligtvis  aldrig  kommit  henne 

—  som  då  i  flere  år  vistats  i  utlandet  och  ju  ej  mer  var 

Regina  Sueciae  —  tillhanda,  utan  stannat  i  Stockholm  och 

efter  åtskilliga  öden  (å  innanpermen  finnes,  t.  ex.,  FHnten- 

bergska  lånbibliotekets  typtrycks-exlibris)  hamnat  å  sin  nu- 
varande plats:  Kongl.  Biblioteket. 

CARL  X  GUSTAF.  (1622-  1660.)  Af  hans  böcker 
som  pfalzgrefve  finnas  i  Kongl.  Biblioteket  flere  folianter. 

De  äro  bundna  i  svart  karduan  med  förgylda  orna- 

ment. I  midten  af  permen  pfalzgrefliga  vapnet  med  lång 

omskrift  och  på  sidorna:  1650.  Arbetet  är  utfördt  (i  Nurn- 

berg.?)  af  en  A.  E.,  som  utsatt  sina  begynnelsebokstäfver 
pä  några  af  böckerna. 

En  bönbok  på  tyska,  handskrift  å  pergament,  med 

miniaturer  från  midten  af  1500-talet,  rätt  prydlig,  liten 
12:0,  bunden  i  röd  marokin  med  rika  men  dåliga  förgyll- 

ningar samt  å  fram-  och  bakpermen  C.  G.  R.  S.  1638, 

har  tillhört  Carl  X  Gustaf  och  finnes  nu  i  Kongl.  Biblio- 
teket, dit  kommen  med  Rålambska  samlingen. 



I  Meinanderska  biblioteket  —  nu  tillhörigt  geolog-en 
Axel  Lindström  —  finnes  en  bok  som  tillhört  Carl  X  Gustaf: 

»Titi  Livij  aff  Padua  Historia  ...  på  svenska  genom  E. 

Schroderus»  (Sthm  1626),  hvari  å  permen  synes  svenska 

riksvapnet  i  guld  och  innanför  en  inskrift:  Carolus  Gu- 
stavus  Comes  Palatinus  Rheni  P.  samt  Carolus  Gu- 

stavus  Svecorum  Gothorum  Vandalorumq.  Rex  Item 
Dux  Finlandix [!]. 

Eichhornska  katalogen  1891  upptager  (n:r  348)  en  bok 

»mit  dem  pfaltzgräflichen  "VVafifen  Karl  Gustafs  1650». 
I  Kongl.  Biblioteket  finnes  ett  exemplar  af  Kriegs- 

und  Freideiis  Hajidhmg  bey  Regirmig  Röinisdmi  Kaysern 

Matthice  I.  Ferdinmidi  IL  (Frankfurt  1641),  hvilket  tillhört 

Carl  Gustaf  som  prins  och  bär  hans  furstliga  vapen,  om- 
gifvet  af  en  oval  med  hans  namn  och  titlar  samt  af  en 

lagerkrans  jemte  årtalet  1650  —  allt  praktfullt  utfördt 
i  guld. 

I  sin  resedagbok  (orig.-mskrpt  i  Riksarkivet)  har  Carl 
Gustaf  antecknat  hvilka  rara  eller  sällsynta  böcker  in 
m.  s.  han  besett  vid  besöken  i  utländska  bibliotek  under 

sina  resor. 

Kongl.  Biblioteket,  som  genom  Christina  blef  till  en 

väsentlig  del  förskingradt,  blef  af  Carl  X  Gustaf  återbil- 
dadt,  dels  genom  köp  och  dels  genom  krigsbyten  från  Polen 
och  Danmark.  Under  Edmund  (Figrelius)  Gripenhjelms 

tillsyn  blef  biblioteket  ordnadt. 

HEDVIG  ELEONORA,  Carl  Gustafs  gemål.  (1636— 

1 71 5.)  Drottningens  böcker  voro  till  största  delen  af  teo- 
logiskt innehåll,  bundna  i  svart  eller  sprängdt  skinn  och 

försedda  med  nanmchiffern  H.  E.  R.  S.  (Hedvig  Eleonora 

Regina  Suecise)  inom  två  bladramar  och  kongl.  krona 

öfver,  i  guld.    De  flesta  voro  inbundna  af  den  i  sitt  yrke 
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utmärkte  bokbindaren  Chr.  Reusner.  Pä  permen  af  Loh- 
meyer,  D.  Europ.  Reiche  .  .  .  Erläuterung,  Liineb.  1695, 

fol.  (Kongl.  Bibi.)  är  midt  på  hvar  perm  drottningens  si- 
gill brukadt,  för  att  åstadkomma  en  prydnad  i  guldtryck, 

hvilket  dock  misslyckats.  Hennes  böcker  ärfdes  af  son- 
dottern Ulrika  Eleonora.  En  stor  del  af  dem  kom  med 

Gripsholms  boksamling  till  Kongl.  Biblioteket. 

CARL  XI.  (1655 — 1697.)  Att  denne  konung,  hvars 
uppfostran,  såsom  kändt  är,  i  mycket  blef  försummad  och 

som  ej  heller  ville  gälla  för  kännare  och  befordrare  af 

lärdom  och  vetenskap,  icke  hade  någon  boksamling  af 

betydenhet,  tyckes  vara  sjelfifallet.  Hans  krönta  namnchiffer 

förekommer  dock  ej  sällan  å  bokpermar,  men  i  de  flesta 

fall  äro  dessa  stämplar  endast  bokbindareornament.  Dessa 

stämplar  äro  af  följande  utseende: 

1.  Ett  dubbelt  C,  inneslutande  tre  kronor;  deröfver  kungl. 

krona.  Det  hela  omslutet  af  en  löfverksoval.  Guld- 

tryck å  skinnperm. 

2.  Ett  dubbelt  C,  omgifvet  af  två  grenar,  uppbärande  en 
kungl.  krona. 

3.  C  R  S  under  kungl.  krona  i  hörnen  å  permarna. 

Detta  märke  finnes  sålunda  anbragt  å  Kongl.  Bibliotekets 

ex.  af  Laurenbergii  Graecia  antiqua  (ed.  Pufendorf,  1660). 
Boken  är  bunden  i  Stockholm  hos  Morel. 

Carl  XI: s  vapen  har  ock  förekommit  å  böcker,  h vilka 

af  K.  M:t  skänkts.  I  Palmsköldska  samlingen  i  Upsala 

bibliotek  finnes  nämligen  nedanstående  meddelande,  i  tryck 

återgifvet  i  Gefleborgs  läns  Vecko-Blad  ^8/12  181 1: 

Enligt  Carl  XI:s  reskript  af  ̂ V?  1696  skulle  de  prester 
—  Andreas  Rudman,  Ericus  Biörk  och  Jonas  Aurén  — 
hvilka  af  ärkebiskopen  utsetts  att  resa  till  den  svenska 



evangeliska  församlingen  i  Pennsylvania  i  Norra  Amerika 

medtaga  nedan  uppräknade  böcker  och  till  nämda  försam- 

lings föreståndare  utdela  dem  såsom  en  gåfva  till  försam- 

lingen från  Kongl.  Majestät:  30  biblar  (10  af  Wankijfs 
och  20  af  Keijsers  tryck),  6  postillor  (2  »Skattekistor»,  2 

Molleri,  2  Littkemans),  50  manualer,  100  andeliga  betrak- 

telser af  åtskilliga  slag,  100  psalmböcker,  2  kyrkohand- 
böcker, 2  kyrkoordningar,  100  ex.  af  Svebilii  Cathechisma, 

300  små  cathechismer,  400  a  b  c-böcker.  Samtliga  dessa 
böcker  voro  inbundna  i  brunt  läder,  förgylda  pä  bladen 

och  ryggen  samt  med  konungens  vapeJi  å  begge  sidor. 

Item  500  exemplar  af  den  Amerikanska  Cathechismo  in- 
bundna i  brunt  läder  med  förgylda  ränder  och  konungens 

vapen  förgyldt  på  begge  sidor.* 

ULRIKA  ELEONORA  d.  ä.,  Carl  XI:s  gemål.  (1656 

— 1693,)  Lemningar  af  hennes  boksamling,  som  förmod- 

ligen ej  var  stor  och  väl  mest  brann  upp  1697,  ha  upp- 

täckts ibland  böcker,  komna  till  Kongl.  Bibi.  från  Grips- 
holm, bland  dem:  Taverniers  resor,  2  band  in  4:0,  La 

Fontaines  arbeten  (1680)  samt  en  geografi  i  flere  band.  I 

Eichhorns  samling  funnos  2  band:  Llliade  d'Homére  (köpta 
i  ant.  bokh.  1871).  De  äro  samtliga  bundna  i  röd  ma- 

rocko,  troligen  i  Paris,  och  synas  ha  varit  gåfva  af  konun- 
gen samt  bära  pä  ryggen  och  permarna  chiffern  U  E  R  S 

under  kungUg  krona.  Kongl.  Bibi.  eger  äfven  ett  ex.  af 

Goubervilles  »Polexandre»,  hvilket  har  stämpladt  i  guld  ä 

permarne    V  E  R  \  monogram   med  krona   öfver  och 

*  Jmfr  O.  Norberg:  Svenska  kyrkans  mission  vid  Delav^^are  (Sthlm 
1893)  sid.  13. 
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palmqvistar  inflätade.  Enligt  namnteckning  har  det  äfven 
tillhört  Sten  Bielke.  Bandet,  bundet  efter  fransk  smak, 
har  tvifvelsutan  tillhört  Ulrika  Eleonora  d.  ä. 

CARL  XII.  (1682 — 1718.)  Ej  sällan  förekomma  böcker, 

å  permen  märkta  med  dels  två  korsande  C  med  X  fram- 
för och  //  efter,  med  kungl.  krona  öfver,  och  med  dels 

två  korsayide  C  med  XII  ini.  Många  böcker  i  Kongl. 

Biblioteket  bära  sistnämda  chiffer,  liksom  det  ock  före- 
kommer å  ex.  af  Bibeln  1703  samt  psalmboken  1695, 

största  formatet,  men  någon  enskildt  konungen  tillhörig 
bok  mer  än  den  stora  i  fodral  förvarade  »fältbibel»,  som 

nu  finnes  i  Kongl.  Biblioteket,  ett  likaledes  der  befintligt 

exemplar  af  »Llnfaillible  Pierre  de  Touche»  (som  tillhört 

konungen  som  prins  samt  har  å  permen  i  guldstämpel 

C.  P.  H.  S.  i  monogram,  omgifvet  af  qvistar  och  krönt 

med  k.  krona  samt  uppburet  af  två  änglar),  några  dedika- 

tionsexemplar, äfvensom  en  ridbok  —  Winter's  Wohlberit- 
tener  Cavallier,  mit  102  Kupfern  —  hvilken  ock  tillhört 
honom  som  prins  och  egdes  af  Eichhorn  samt  såldes  å 

auktionen  efter  honom,  torde  nu  ej  vara  känd. 

Att  den,  som  tillbragte  större  delen  af  sitt  lif  i  fält- 
lägret, ej  kunde  ha  synnerlig  tanke  på  att  samla  böcker, 

är  förklarligt.  Konungen  var  likväl,  som  man  vet,  på  intet 

vis  likgiltig  för  vetenskap  och  konst.  Det  var  på  hans 

föranstaltande  som  den  präktiga  bibelupplagan  in  folio, 

den  s.  k.  Carl  XII:s  bibel,  utkom  1703.  Under  vistelsen  i 

Turkiet  sändes  majoren  vid  fortifikationen  Loos*,  äfvensom 

*  Loos  var  den  förste  upptäckaren  och  afritaren  af  Palmyra,  ehuru 
engelsmännen  Wood  och  Dawkins,  som  40  år  senare  utgåfvo  praktverket 
The  Rtiins  of  Palmyra,  tillegnade  sig  denna  ära. 
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Mich.  Eneman  m.  fl.  att  »bese  och  afrita  detta  namnkun- 

niga landets  (egentligen  Palestinas  och  Egyptens)  märk- 
värdigheter». Eneman,  utnämd  till  professor  i  orientaliska 

språk  i  Upsala,  afled  strax  efter  sin  hemkomst,  och  hans 

beskrifning  öfver  det  Heliga  landet  —  hvartill  manuskript, 
jemte  kartor  och  teckningar,  förvaras  i  Upsala  bibliotek  — 
har  först  i  våra  dagar  i  sin  helhet  utgitvits  från  trycket. 

Henrik  Benzelius  sändes  äfven  på  konungens  bekostnad 

år  1 7 14  till  Konstantinopel  för  att  derifrån  företaga  en 

resa  genom  Orienten.  Denna  räckte  i  två  år.  Benzelius 

återkom  till  Sverige  före  1718,  men  hans  resebeskrifning 

blef  ej  utgifven. 

Imellertid  vill  det  synas  som  om  Carl  XII  verkligen 

egt  någon  boksamling  under  sitt  vistande  i  främmande 

land.  P.  A.  Wallmark  skrifver  (otr.  br.  af  1808  i  K.  Bibi.) 

till  L.  v.  Engeström,  att  magister  Tholander  lofvat  till 

Engeströms  bibliotek  lämna  »en  catalog  öfver  det  bibliotek, 

konung  Carl  XII  inrättat  i  Bender». 

Hvad  angår  Kongl.  Biblioteket  under  Carl  XII:s  tid, 

vet  man,  att  det  till  största  delen  gick  förloradt  under  slotts- 
branden d.  7  maj  1697.  Enligt  Celses  uppgift  blefvo  17,386 

tryckta  böcker  och  1,103  handskrifter  lågornas  rof;  hvad  som 
räddats  beräknades  till  6,286  vol.,  men  till  största  delen  som 

kolade  och  förderfvade.  Denna  återstod  inrymdes  först  i 

grefve  Liljes  hus,  hvarifrån  den  sedan  flyttades  till  Bonde'ska 
huset  vid  Riddarhustorget.  Biblioteket  ökades  genom  årliga 

statsanslag  samt  genom  gåfvor  af  Sparfvenfeldt,  dock  mest 

derigenom,  att  lifländska  högskolans  bokförråd  flyttades 

undan  ryssarne  till  Sverige  och  sedermera  förenades  med 

Kongl.  Biblioteket. 
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ULRIKA  ELEONORA  d.  y.,  drottning.  (1688  —  1741.) 
Drottningen  egde  mycket  böcker  å  de  k.  slotten;  det 

mesta  fans  dock  på  Gripsholm  och  fördes  till  Kongl.  Biblio- 
teket under  G.  E.  Klemmings  chefstid.  Drottningens  chiffer 

(dels  V  E  hopflätade  med  ornament  och  fjädervippor  med 

kongl.  krona  öfver,  dels  U  E  under  krona)  förekommer 

alltid  å  hennes  böcker,  äfven  de,  som  äro  bundna  utom- 
lands. Dessutom  har  hon  ofta  tecknat  sitt  namn  och  på 

ett  besynnerligt  sätt  klottrat  i  böckerna.  Gripsholms  bibli- 
otek var  af  Stierneld  försedt  med  eget  märke  i  typtryck, 

klistradt  ä  titelbladet :  Gripsholms  Bibliothek.  Får  ej  be- 

gagnas utom  denna  Kongl.  Borgen.  Denna  samling  för- 
varades intill  1823  å  Ulriksdal,  då  den  pä  K.  M:ts  befall- 

ning flyttades  till  Gripsholm,  sedan  några  böcker  förut 

blifvit  aflemnade  till  Kongl.  Biblioteket.  (Se  Sv.  Litt. 
Tidn.  1823.) 

FREDRIK  I.  ( 1 676— 1 7  5 1 .)  Konungen  egde  knappast 

några  böcker.  Dedikationsexemplar  synes'  han  ha  skänkt 
till  Kongl.  Biblioteket  eller  sin  gemål.  Hans  namnchiffer: 

F  R  S  med  kongl.  krona  öfver,  äfvensom  samma  inom 

sköld  af  lagerbladsornament  i  guldtryck  å  perm,  beteck- 
nade egentligen,  att  boken  tillhörde  Kongl.  Biblioteket. 

Ett  exemplar  af  lagen  1736  å  pergament,  i  blå  sammet 

med  silfverbeslag,  gaf  han,  enligt  anteckning,  genast  åt 

sin  gemål.  Boken  förvaras  i  Kongl.  Bibliotekets  förevis- 
ningssal. 

ADOLF  FREDRIK.  (1710— 1771.)  Om  denne  konungs 
bibliotek  berättar  Gjörwell  (AUm.  Tidn.  1772,  n:r  73),  att 
det   »innehöll  många  ansenliga  och  dyrbara  verk,  helst  i 
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mathematiquen,  architecturen  och  tactiken*>,  samt  att  det 

var  uppsatt  i  ett  särskildt  rum  å  kongl.  slottet.  Biblioteket 

såldes  genom  auktion  i  Finlayska  huset  på  Riddarholmen 

4  mars  o.  f.  d.  1772.  Den  tr.  fört.  upptager:  in  folio 

201  n:r;  4:0  224;  8:0  615;  12:0  692;  chartor  2;  reglemen- 

ten 14;  oinbundna  exemplar  17;  musiquc  imprimée,  opéra 

comiques  8  in  fol.;  operatexter  17.  Böcker  finnas,  i  hvilka 

konungen  inskrifvit  sitt  namn;  försedda  med  hans  namn- 

chiffer och  vapen  finnas  åtskilliga  i  Fiholms  bibliotek,  dit 

de  kommit  genom  grefve  Jochim  Beck-Friis,  hvilken  var 
boutredningsman  efter  konungen  och  inropade  dem  ä  den 

ofvan  nämda  auktionen.  Bland  nämde  konungs  böcker 

funnnos  åtskilliga  försedda  med  guldstämplar,  visande  dels 
holsteinska  vapnet,  dels  sammanbundna  A  F  under  krona, 

båda  omgifna  af  lagerkrans.  Dessa  böcker  hade  tillhört 

konung  Adolf  Fredriks  farfars  bror,  furstbiskopen  August 

Fredrik  (1646 — 1705). 

LOVISA  ULRIKA,  Adolf  Fredriks  gemål.  (1720— 1782.) 

Det  präktiga  Drottningholms-biblioteket,  som  jämte  öfriga 
dervarande  samlingar  inköptes  af  Gustaf  III  för  svenska 

staten,  flyttades  pä  1860-talet  och  införlifvades  med  Kongl. 
Biblioteket,  ehuruväl  det  tyckes  som  om  ett  antal  för 

nämda  bibliotek  obehöfliga  böcker  blifvit  tillbakalemnadt 

till  Drottningholm,  hvars  bibliotekshyllor  åter  rymma  en 

temlig  mängd  af  Lovisa  Ulrikas  böcker.  Större  delen  af 

böckerna  hade  drottning  Lovisa  Ulrika  att  tacka  för  sin 

omklädnad,  der  på  frampermarna  Sveriges  och  Preussens 

vapen  lysa  å  de  präktiga  kalfskinnsbanden,  dem  Schneidlers 

konsterfarna  händer  försett  med  vackra  stämplar.  Dess- 
utom förekommer  hennes  namnchiffer  å  tidigare  band,  delvis 

utförda  i  Berlin.  Ar  1758  erhöll  hon  derjemte  från  Berlin 

i  arf  efter  modern  en  samling  böcker.    Lovisa  Ulrika  och 
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Gustaf  III  skapade  äfven  Biblioteket  på  C  kina.  Det  q  var- 
står  ännu,  fast  i  betydligt  plundradt  skick.  Volymer  ur 

detsamma  voro  i  rörelse  redan  i  början  af  i8oo-talet,  såsom 
ett  par  volymer  i  Christoffer  Eichhorns  samling  med  flere 

inskrifna  egarenamn  utvisade.  Samlingen  hade  röda  ryggar 

med  gröna  titlar,  en  guldvase  emellan  bindfileterna,  grönt 

papper  å  permarna,  hvilkas  framsida  bär  riksvapnet,  medan 

baksidan  har:  Bibliotheket  på  China.  Biblioteket  rymdes  i 

8  små  skåp,  ännu  bibehållna;  de  hafva  kunnat  rymma  om- 
kring 700  volymer.  Denna  boksamling  synes  ha  tillkommit 

under  den  tid  A.  F.  Ristell  var  Drottningholms  bibliotekarie 

(1778 — 1781),  att  döma  af  dess  innehåll.  Många  verk  voro 
ofullständiga  från  början  och  blefvo  det  än  mer  genom  ut- 

låning. I  Juli  månad  1880  genomgick  amanuensen  Eich- 
horn  samlingen  och  gjorde  ett  litet  urval  för  Kongl.  Bibi. 

De  stämplar,  som  Lovisa  Ulrika  begagnade  på  sina  böcker. 

voro:  I.  L  F,  monogram  med  krona  öfver,  i  guld,  å  tidi- 
gare band,  delvis  utförda  i  Berlin;  2.  Sveriges  (tre  kronor) 

och  Preussens  (krönt  örn  med  spira  och  äpple)  vapen,  om- 
gifna  af  Serafimerordens  och  Svarta  örns  ordenskedjor  och 

stjernor,  allt  å  hermeUnsmantel ;  deröfver  en  kongl.  krona; 

sköldhållare :  ett  krönt  lejon  och  en  vildman;  guldtryck  ä 
skinnperm. 
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GUSTAF  III.  (i 746- -1 792.)  Medan  Gustaf  III  ännu 
var  kronprins,  inköptes  för  hans  räkning  två  stora  enskilda 

bibliotek:  det  Tessin'ska  och  det  Cro7tstedfska,  hvilka  nägra 
år  voro  i  hans  besittning,  men  sedermera  införlifvades  med 

de  offentliga  samlingarna  i  Stockholm  och  Upsala.  Som 

konung  hade  han  bibliotek  ej  allenast  i  Stockholm,  utan 

äfven  på  flere  lustslott.  Hela  hans  boksamling,  14,500 

band,  kom  till  Kongl.  Biblioteket,  med  undantag  af  Drott- 

ningholmssamlingen. Hans  böcker  voro  försedda  med  föl- 

jande märken: 
1 .  G,  P.  H.  S.  [Gustavus  Princeps  Hereditarius  Sueciae] 

anbragt  i  guldtryck  å  de  bokband,  hvilka  tillhörde  honom 

som  kronprins.    Dessa  böcker  äro  sällsynta. 

2.  Tvenne  G.  sammanslingade.    Guldtryck  å  perm. 

3 .  Svenska  vapnet  å  frampermen,  anbragt  ä  de  böcker, 
som  tillhörde  hans  bibliotek  i  Stockholm. 

4.  Det  samma  med  tillägg  å  bakpermen:  Bibliotheket 

på  Haga. 
5.  Det  samma  med  tillägg  å  bakpermen : 

de  Gripsholm. 

6.  Tre  kronor  på  rund  sköld,  med  s er afimer kedjan 

omkring  och  derunder  tre  kronor  i  rad ;  under  dessa  kronor : 

Couseil- Rummet  på  Drottningholm;  nederst  fyra  kronor  i 
rad.    Permstämpel  i  guld. 

7.  G.  III  å  framsidan;  ä  baksidan:  Bibliotheket  på 

China.    Stämpel  i  guld. 

8.  N:o  .  .  .  Bibliotheque  Du  Spectacle  Frangois  Du 

Roi.  Vanligt  antiquatryck  å  hvitt  papper  inom  en  ram  af 

rössjor.    Anbragt  utanpå  frampermen. 
Att  i  Gustaf  IILs,  teatervännens  och  teaterförfattarens, 

bibliotek  den  dramatiska  litteraturen  skulle  vara  rikt 

representerad,  faller  af  sig  sjelft.  Gjörwell  berättar  också  (otr. 

br.  t.  Lindahl  1796,  nu  i  K.  B.),  att  konungen  »hade  samlat 
för  sitt  handbibliothek  ett  väldigt  antal  band  af  fransyska 
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piecer,  alla  i  fransyska  band  och  påteckning  framföre  i 

hvartdera  med  konungens  egen  hand  på  de  der  förekom- 
mande theaterstycken » . 

Gustaf  III:s  bibliotek  kom,  som  ofvan  sagts,  till  Kongl. 

Bibi.,  en  skänk  af  Gustaf  IV  Adolf.  Äfven  hans  gravyr- 

samling —  hvaraf  en  väsentlig  del  tillhört  Tessin  —  kom 

genom  gåfva  1796  dit.  Större  delen  af  denna  gravyr- 
samling har  sedan,  i  olika  omgångar,  blifvit  lemnad  till 

Nationalmuseum,  med  undantag  af  planschverken  i  bokform, 

hvilka  fortfarande  finnas  i  Kongl.  Bibi.,  enligt  ett  mellan 

detta  och  K.  Öfverintendentsembetet  gjordt  aftal. 

SOFIA  MAGDALENA,  Gustaf  III:s  gemål.  (1746— 
18 1 3.)  Hennes  böcker  voro  märkta  å  permen  med  5  M 

under  kungl.  krona.  Boksamlingen  var  förmodligen  ej  af 

någon  betydelse,  enär  böcker  med  nämda  märke  äro  ytterst 

sällsynta.  Kongl.  Bibi.  har  ett  verk  i  allmän  historia  (flere 

band)  och  möjligen  ett  eller  annat  till.  Grefve  C.  Snoilsky 

eger  i  sin  boksamling  Bellmans  öfversättning  af  Gellerts 

fabler  i  band  med  denna  permstämpel.  Afven  i  Mosaiska 

församlingens  i  Stockholm  bibliotek  finnes  en  tillfällighets- 
skrift, med  hebräisk,  svensk  och  fransk  text,  i  anledning 

af  drottningens  nedkomst  1782,  tryckt  på  hvitt  siden  samt 

försedt  med  hennes  ofvan  nämda  permstämpel,  och  som 
således  tillhört  henne  sjelf. 

FREDRIK  ADOLF,  hertig  af  Östergötland.  (1750  — 

1803.)  På  Tullgarn  hade  hertigen  en  ej  oansenlig  bok- 
samling, hvarå  skrifven  katalog  finnes  i  Ericsbergs  bibliotek. 

En  del  af  hans  böcker  fanns  väl  ock  i  hans  bostad  i  Stock- 

holm; åtminstone  hade  han  i  Stockholm  en  tid  särskild 

bibliotekarie,  mag.  Erik  Johan  Paulin,   s.  m.  kyrkoherde 
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i  Kongsbacka  och  Hanhals.  I  Juni  1806  såldes,  efter  af 

P.  A.  Wallmark  uppgjord  tryckt  katalog,  »högstsalig  h.  k.  h. 

hertig  Fredrik  Adolfs  efterlemnade  valda  boksamling  pä 

flere  språk  uti  de  vackra  konsterna,  belles  lettres  och  krigs- 
vetenskaperna», 857  n:r. 

Böckerna  voro  märkta  med:  F  A  under  kun  sr  lie 

krona  i  guld  å  frampermen. 

SOFIA  ALBERTINA,  prinsessa.  (1753— 1829.)  Hon 
egde  en  utmärkt  boksamling,  hvilken  vid  hennes  död  upp- 

gick till  1,263  n:r  (volymantalet  betydligt  större)  enligt  den 

i  Riksarkivet  förvarade  bouppteckningen  efter  henne;  dess- 

utom egde  hon  ett  betydligt  antal  handskrifter  samt  hand- 

teckningar af  framstående  in-  och  utländske  mästare,  estamper, 

porträtt  m.  m.  En  förteckning  öfver  böckerna  är  vid- 

lagd  bouppteckningsinstrumentet.  Första  n:t  i  denna  för- 
teckning är:  »Bibha,  d.  i.  die  gantze  H.  Schrift»,  Kalle 

1736,  hvilken  tillhört  prinsessans  moder,  drottning  Lovisa 
Ulrika,  som  med  egen  hand  å  första  bladet  antecknat,  att 

hon  d.  7  Febr.  1737  börjat  och  d.  20  Jan.  1738  slutat 

första  genomläsningen  deraf  samt  d.  20  Sept.  1739  börjat 
andra  genomläsningen. 

Hela  denna  litterära  och  konstnärliga  egendom  testa- 
menterade prinsessan  (testamentet  förvaradt  i  Riksarkivet) 

till  grefvinnan  Lolotte  Stenbock,  f.  Forsberg,  samt  hennes 

efterkommande,  med  det  appendix  i  testamentet,  att  i  hän- 
delse grefliga  Stenbockska  familjen  skulle  utgå,  böckerna 

skola  lemnas  till  Upsala  universitets  bibliotek  »och  där 

aldrig  skingras».  Detta  bibliotek  erhöll  genast  efter  prin- 
sessans död  en  från  de  borttestamenterade  böckerna  undan- 

tagen dyrbar  tysk  bönbok  med  silfverfiligransarbete  och 
målade  porslinspermar. 
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Skingringar  hafva  under  tidernas  lopp  försiggått  bland 
Sofia  Albertinas  här  ofvan  omtalade  och  till  Stenbockska 

slägten  testamenterade  qvarlåtenskap,  hvilken  efter  prin- 

sessans död  fördes  till  Thorsjö.  Sä  öfvergingo  handskrif- 
terna genom  köp  till  frih.  Carl  Jedward  Bonde  samt  finnas 

nu  å  Ericsberg,  och  enligt  uppgift  af  B.  W.  Wohlfart  (upp- 
satsen »Konstsinne  och  konstsamlingar  i  Sverige»,  tr.  i 

Taflor  af  svenska  konstnärer,  Stim  1858)  såldes  handteck- 
ningssamlingen  1849  till  grefve  Nils  Barck  i  Paris  och 

några  af  ritningarna  deri  blefvo  på  1850-talet  införhfvade 

med  Louvre-samlingen ;  de  märkligaste  styckena  i  denna 
prinsessans  samling  lära  reproducerats  i  ett  franskt  prakt, 
verk  öfver  facsimiler. 

Svensk- norske  ministern  vid  turkiska  hofvet  grefve 
Otto  Steenbock  är  den  som  f.  n.  (1896)  innehar  prinsessan 

Sofia  Albertinas  gravyrer  och  taflor,  hvilka  finnas  hos  honom  i 

Konstantinopel,  samt  bibliotek,  hvilket  förvaras  i  Helsingborg. 
Böckerna  voro  dels  märkta  med  5  A  under  krona 

i  guldtryck  å  perm,  dels  finnes  å  permens  inre  en  Exlibris 

i  koppargravyr  af  följande  utseende:  Svenska  vapnet,  3 

kronor  i  rhombisk  sköld,  omhängd  af  hermelinsmantel  med 

krona  ofvan  och  två  korslagda  svärd  under;  nederst  vS  A\ 

det  hela  i  en  spetsig  sköld. 

GUSTAF  IV  ADOLF.  (1778— 1S37.)  Konungen  hade 
redan  1796  en  boksamling  af  7,500  band,  hvilka  han  sjelf 

samlat,  sedan  faderns  bibliotek  skänkts  till  Kongl.  Biblio- 
teket. Dessa  7,500  band  skänkte  han  nämda  är  till 

samma  bibliotek.  De  böcker  han  sedan  förvärfvade  kommo 

också,  sedan  han  lemnat  Sverige,  dit. 
Hans  böcker  voro  märkta  med  G  IV  A  under  krona 

i  guld,  dels  å  frampermen  och  dels  å  ryggen. 
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FREDRIKA  DOROTHEA  WILHELMINA,  Gustaf  IV 

Adolfs  gemäl.  (1781 — 1826.)  Hennes  boksamling  följde 
henne  säkerligen  ut  ur  landet.  Måhända  utgöras  de  böcker 

med  svenskt  k.  namnchiffer,  hvilka  uppgifvas  f.  n.  finnas  i 

drottning  Carolas  våning  i  Dresden,  af  denna  samling. 
Eichhorn  egde  imellertid  ett  band  af  Svenska  akademiens 

handlingar,  tr.  1801,  med  hennes  namnstämpel:  F  D  W, 

permstämpel  i  guld,  under  kongl.  krona,  köpt  å  bokauktion 

(G.  Hjelms)  i  Maj  1882.  Ett  ex.  af  en  del  af  Oxenstiernas 

skaldestycken  med  samma  namnchiffer  förekom  äfven  ä 

sagda  auktion. 

AMALIA  MARIA  CHARLOTTA,  dotter  af  Gustaf  IV 

Adolf.  (1805— 1853.) 

A  Eichhornska  auktionen  1891  såldes  två  svenska  hof- 
kalendrar  för  1808,  i  röd  saffian  med  guldpressning  och 

permstämpel  i  guld:  A  M  C  (de  första  bokstäfverna 

sammanbundna,  den  tredje  fristående)  under  hertiglig  krona. 

Dessa  böcker  hade  tillhört  ofvan  nämnda  prinsessa  —  må- 
hända det  enda  i  Sverige  befintliga  minne  af  henne. 

CARL  XIII.  (1847 — 18 1 8.)  Denne  konung  var  stor 
bokvän  och  samlade  ända  från  yngre  åren,  då  hans  böcker 

blefvo  märkta  med  två  korslagda  C  under  krona  i  guld- 
tryck å  perm. 

Hans  hufvudsakliga  boksamling  förvarades  dels  ä  hans 

som  hertig  innehafda  rum  ä  Slottet,  dels  ä  Haga,  från 

hvilka  ställen  de  1809,  af  Leopold  och  Wallmark,  och 

1 810,  af  Wallmark  ensam,  flyttades  och  uppställdes  i  den 

kongl.  våningen  å  Slottet.  En  mindre  boksamling  egde 

han  förvarad  å  Rosersberg,  märkt  Rosersbergs  Bibliothek 
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å' frampermen  (somliga  Rosersbergs  Theatre).  Öfver  denna 
Rosersbergssamling  har  han  egenhändigt  upprättat  för- 
teckning. 

Med  Carl  XV:s  böcker  kommo  ock  Carl  XIIIs  till 

Kongl.  Biblioteket. 
F.  W.  Statlander  och  H.  C.  Richter  voro  hans  huf- 

vudsaklige  bokbindare;  före  dem  Schneidler. 

Hammarsköld  uppgjorde  förteckning  öfver  hans  bok- 
samling, enligt  egenhändigt  qvitto  af  d.  13  febr.  1819  å  400 

rdr  b:ko. 

HEDVIG  ELISABETH  CHARLOTTA,  Carl  XIILs 

gemål.  (1759 — 181 8.)  Drottningens  böcker,  egentligen  be- 
stående af  fransk  vitterhet,  voro  i  allmänhet  tämligen  enkelt 

bundna,  antingen  papp-  eller  halfifranska  band.  Framper- 
marne  voro  märkta  med  namnchiffern  H  E  C  under  her- 

tiglig,  sedermera  kunglig  krona. 

Hennes  boksamling,  musikalier,  gravyrer  och  hand- 
teckningar såldes,  enligt  af  P.  A.  Wallmark  upprättad,  tr. 

förteckning,   å  auktion   3,  5  och  6  febr.  18 19.  Förteck- o 

ningen  upptager  tillsammans  1,966  n:r.  A  den  stod  upp- 
gifvet,  att  försäljningen  skulle  ske  i  december  18 18,  men 

den  blef,  som  ses,  uppskjuten  till  året  derpå.  Följande  an- 
teckning af  grefve  Lars  von  Engeström  är  bifogad  Kongl. 

Bibliotekets  exemplar  af  katalogen: 

»Drottning  Hedvig  Elisabeth  Charlottas  bibliothek  äfven- 
som  dess  öfriga  qvarlåtenskap  hade  icke  bort  säljas  på 

auktion,  men  hon  hade  skuld  och  hennes  arfvingar  voro 

utomlands.  För  att  således  kunna  rigtigt  bestämma,  hvad 

egentligen  gjorde  öfverskottet,  sedan  skulden  var  afdragen, 

begärde  grefve  Gyllenborg  auktion.  Boksamlingen  var  ej 

tah-ik,  men  innehöll  många  goda  böcker.  Några  såsom 
mindre  anständiga  för  en  drottnings  handbibliothek  hade 
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bort  undantagas  och  icke  införas  i  katalogen.  Numrorne 

66 1  och  662^/2  bland  duodecerna  [dessa  3  band  utgjordes 

af  Chanut's  »Memoires  de  ce  qui  s'est  passé  en  Suéde», 
1677  års  upplaga]  pag:  64  blefvo  undantagne  och  lemnade 

till  Kongl.  Biblioteket.  Sjelfva  originalet  finnes  pä  Löfsta 

i  Östergötland  och  är  en  lemning  af  Piperska  bibliotheket 

på  Engsö,*  som  så  barbariskt  blef  skingradt.  Drottning 
Christinas  egenhändiga  anmärkningar  finnas  endast  uti  en 

volume.  Dem  har  drottning  Hedvig  Elisabeth  Charlotta 

med  noggrannhet  afskrifvit  uti  ett  exemplar,  hvilket  hon 

skänkte  åt  ryske  general  en  chef  friherre  van  Suchtelen. 

N:o  1657  bland  octaverna  sid.  84  var  af  grefve  Måns 

Stenbock,  hvilken  fått  densamma  af  biskop  Filenii  enka 

född  Worster,  skänkt  till  drottningen  och  blef  af  honom 

återköpt.  Han  påstod,  att  den  varit  doctor  Luthers  hand- 
bibel. Jag  har  icke  sett  densamma;  men  de  som  åskådat 

den,  påstå  att  den  varit  tryckt  efter  doctor  Luthers  död.» 

CARL  XIV  JOHAN.  (1764— 1844.)  Konungens  bok- 
samling var  ganska  betydlig,  äfven  sedan  han,  enl.  Wall- 

marks  berättelse  till  K.  Kanslistyrelsen  (tr.  i  Allm.  Jour- 
nalen 1822),  tillåtit,  »att  dupletter  af  värde  i  H.  M:ts 

enskilda  boksamlingar  såväl  på  Slottet  som  på  lustslottet 

Rosersberg,  äfvensom  åtskilliga  praktverk,  måtte  med  det 

Kongl.  Publika  Bibliotheket  införlifvas».  En  ej  ringa  del  af 

konungens  bibliotek  bestod  af  dedikationsexemplar.  Tidi- 
gast band  Caloander  åt  honom,  sedan  Stangenberg  m.  fl. 

*  Boken  kom  sedan,  187 1,  till  Kongl.  Biblioteket. 
«*  Biskop   Filenii  enka  var,  enl.  uppgift  af  Nils  Kristersen^  dotter- 

dotter till  den  siste  manlige  ättlingen  i  Sverige  af  Martin  Luther.  Någon 
hemul  finnes  således  för  att  bibeln  i  fråga  tillhört  den  store  reformatorn. 
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Mänga  af  de  senare  banden  voro  ej,  såsom  de  tidigare,  af 

någon  särskild  prydlighet.  Under  hans  kronprinstid  stämp- 
lades C  J  under  furstlig  krona  i  guld  å  permen  och  sedan 

han  blef  konung  C  XIV  J  under  kungl.  krona. 

Samlingen  ingick  efter  konungens  död  i  Oscar  I:s 
bibliotek  och  har  med  detta  skingrats  åt  flere  håll. 

I  sin  ungdom  tyckes  konung  Carl  Johan  ha  i  de  böcker 

han  egt  inskrifvit  sitt  namn,  jemte:  Ex  1  ib  ris.  I  H.  K.  H. 

Kronprinsen  Gustafs  bibliotek  finnes  —  dit  skänkt  af  hr  de 

Lagréze  i  Pau  —  ett  ex.  af  »Les  questions  de  Droit»  af 
Bretonnier,  i  hvars  marginal  finnas  egenhändiga  anteck- 

ningar af  Bernadotte  och  å  hvars  titelblad  följande  inskrift: 

Exlibris  Joanncei  Bernadotte  minor  palensis  lySo.^ 

DESIDERIA  (Eugenie  Bernhardine  Desirée),  Carl  XIV 

Johans  gemål.  (1777— 1860.)  Drottningens  böcker  delades 
efter  hennes  död.  Många  kommo  på  prins  Augusts  lott 
och  gingo  med  hans  samling  åt  flere  håll.  De  voro  märkta 
med  D  under  kungl.  krona  i  guldpressning  å  perm.  Hösten 
1886  såldes  å  auktion  banktjenstemannen  Alarik  Bergströms 
efterlemnade  böcker,  och  der  förekom  drottningens  illu- 

strerade bönbok,  Petit  Paroissien  Coviplet,  bunden  i  röd 
marocco  med  präktiga  guldspännen.  Bakpermen  var  märkt 
som  ofvan. 

*  Som  synes  af  ofvanstående  facsimile  har  minor  af  en  senare  egare, 
med  samma  namn,  ändrats  till  major. 



OSCAR  I.  (1799 — 1859.)  Hans  stora  boksamling 
delades  mellan  arfvingarne,  och  ur  den  tillföllo  äfven  ansen- 

liga lotter  Kongl.  Biblioteket  och  universitetsbiblioteken, 

hvarjemte  från  konung  Carl  XV  5,000  vol.  derur  skänktes 

till  Augustana-synoden,  Förenta  staterna,  hvilken  då  hade 

sitt  säte  i  Chicago.  Hans  böcker  voro  märkta  med  anglo- 
sachsiskt  O  med  hertiglig  krona  och  sedermera  kunglig; 

båda  i  guldtryck  å  perm. 

JOSEFINA  (Josefina  Maximiliana  Eugenia),  Oscar  I:s 

gemål.  (1807 — 1876.)  Drottningens  rikhaltiga  boksamling 
tillföll  efter  hennes  död  sonsonen,  H.  K.  H.  Kronprinsen 

Gustaf.  Förutom  dedikationsexemplar,  som  voro  försedda 

med  initialstämpel,  hade  drottningen  ej  något  särskildt  bok- 

egaremärke.  —  I  Kronprinsens  bibliotek  förvaras  en  pryd- 

ligt skrifven  och  präktigt  inbunden  katalog  med  titel:  »För- 

teckning öfver  H.  M.  Enkedrottning  Josephinas  Bok-  och 
Gravyrsamling.  Af  Hennes  Majestäts  sterbhus  förärade  ät 

H.  K.  H.  Kronprinsen.» 

CARL  XV.  (1826 — 1872.)  Konungens  betydliga  bok- 
samling inlöstes  af  staten  för  30,000  kr.  och  tillföll  i  första 

rummet  Kongl.  Biblioteket,  derefter  universitetsbiblioteken, 

Linköpings  bibliotek,  Göteborgs  museibibliotek  m.  fl. 

Här  följer  förteckning  på  de  bokstämplar  och  Ex- 
libris,  konungen  begagnade  för  sina  böcker: 

1.  C  på  permen  under  hertiglig  krona. 

2.  C  likaledes  under  kungl.  krona. 

3.  C  L  E  [Carl  Ludvig  Eugen]  i  skrifstil,  monogram, 

pä  fram-  och  bakperm,  en  hertiglig  krona  öfver,  tre  kungl. 
kronor  å  ömse  sidor  och  inunder.  Detta  bokegaremärke 
användt  före  tronbestigningen. 
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4-  Skåites  vapen  med  hertiglig  krona  öfver.  Till 

höger  om  vapenskölden  ett  liggande  lejon.  Blåtryckstämpel. 

5.  Skånes  vapen.  Skölden  omgifven  af  hermelins- 
mantel med  hertiglig  krona  öfver.  Under  läses:  Bäckaskog. 

I  högra  öfre  hörnet :  Nw  .  .  .  Litografi  i  två  varianter. 

6.  Riksvapnet  med  hertiglig  krona  öfver  och  sköld- 
hållare:  Två  liggande  krönta  lejon.  Blåtryckstämpel. 

7.  Två  korsande  C  med  XV  emellan  och  kungl.  krona 

öfver.  Blåtryckstämpel. 

8.  Två  korsande  C  med  XV  emellan  och  kongl.  krona 
öfver.  Träsnitt. 

9.  Två  korsande  C  med  XV  emellan  i  hvit  relief. 

LOVISA  (Vilhelmina  Fredrika  Alexandra  Anna  Lovisa), 

Carl  XV:s  gemål.  (1828 — 1871.)  Hennes  böcker  voro  märkta 
med  L  under  hertiglig,  sedan  kungl.  krona,  stämpladt  i 

guld  å  frampermen.  De  böcker  hon  egde  som  kronprin- 
sessa stämplades  äfven  med  dubbelt  L  med  furstlig  krona 

öfver  i  blåstämpel.  Ur  boksamlingen  fick  efter  hennes  död 

Kongl.  Biblioteket  utvälja  en  del,  det  öfriga  tillföll  kron- 
prinsessan af  Danmark. 

A  ett  drottningen  tillhörigt  dedikationsexemplar  af  G. 

Mees:  Feestrede  bij  de  Onthullung  etc.  (Amsterdam  1867), 

inbunden  i  bronseradt  moiré,  fanns  i  guld  stämpladt  hol- 
ländska vapnet  med  devis  å  bandeau:  Je  maintiendrai. 

Denna  bok  hade  kommit  till  Eichhorns  bibliotek  och  såldes 

å  auktion  1891. 

GUSTAF  (Frans  Gustaf  Oscar),  prins.  (1827— 1852.) 
Hans  böcker  och  musikalier,  märkta  med  G  eller  F  G  O 

i  monogram  och  hertiglig  krona  öfver,  tillföUo  hans  broder, 

sedermera  konung  Oscar  IL 

3 
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OSCAR  II.  Född  1829.  H.  M.  Konungens  bibliotek 

förvaras  i  samma  lokal  som  konung  Carl  XV:s,  nämligen 

en  entresolvåning  två  halftrappor  upp  i  Kongl.  Slottet,  med 

uppgång  från  vestra  hvalfvet,  tillsammans  4  rum.  Biblio- 
teket är  grundadt  under  den  höge  egarens  hertigtid.  Till 

denna  grundstomme  ha  kommit  böcker  från  drottning  De- 

siderias,  prins  Gustafs  och  Carl  XV:s  bibliotek.  Bibliote- 

ket inrymmer  alla  fackområden  af  både  in-  och  utländsk 
litteratur.  Ett  fack,  som  är  synnerligen  rikhaltigt  företrädt, 

är  sjömilitärvetenskap.  Geografisk  litteratur  är  äfven  tal- 
rikt representerad.  Böckerna  äro  i  allmänhet  bundna,  en 

stor  del  i  praktband  i  skinn,  siden  eller  sammet  med  rika 

orneringar.  Biblioteket  omfattar  äfven  en  samling  plansch- 
verk samt  en  mycket  värdefull  kollektion  af  kartor,  hvilka 

senare  ursprungligen  tillhört  Carl  XIV  Johan.  Realkata- 
loger  öfver  biblioteket  upprättades  1874  af  konungens  d.  v. 

bibHotekarie,  n.  m.  professor  Ivar  Hallström,  som  1853 

blef  bibliotekets  vårdare.  Ar  1881  utnämdes  adjunkten 

vid  Nya  elementarskolan  fil.  d:r  Otto  v.  Friesen  till  konun- 
gens bibliotekarie. 

Konungens  musikbibliotek,  som  inrymmes  i  ett  sär- 
skildt  rum,  innesluter  musikalier  af  in-  och  utländske  kom- 

positörer inom  tonkonstens  olika  områden.  Isynnerhet  är 

afdelningen  sång  deri  talrikt  företrädd.  Musikbiblioteket 

inrymmer  äfven  musiklitterära  arbeten  och  musiktidningar. 

Liksom  i  boksamlingen  finnas  jämväl  här  bidrag  från  prins 

Gustafs  och  drottning  Desiderias  bibliotek.  Äfven  här 

finner  man  de  elegantaste  prof  på  in-  och  utländsk  bok- 

bindareskicklighet. Realkatalog  öfver  musikbibliotekets  sam- 

lingar upprättades  1888  af  Musikaliska  akademiens  biblio- 
tekarie, hofkamrer  Frithiof  Cronhamn. 

Konungens  böcker  och  musikalier  voro  under  hans 

hertigtid  märkta  med  O.  F.  (anglosachsiskt)  och  hertiglig 
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krona  öfver,  i  blåstämpel;  sedermera  med  O  och  //  inuti 

samt  kunglig  krona  öfver. 

År  1895  inbjöd  konung  Oscar  till  täflan  om  ett  ex- 
libris,  afsedt  att  utföras  i  kopparetsning  och  användas  för 

H.  M:ts  bibliotek.  Första  priset  togs  af  arkitekten  Agi 

Lindegren.  Hans  komposition  visar:  //  inom  ett  O,  om- 
gifvet  af  två  sammanbundna  lagerqvistar ;  deröfver:  kunglig 

krona;  inunder:  Öfver  -  Djupen  •  Mot .  Höjden- 

EUGENIE  (Charlotta  Eugenia  Augusta  Amalia),  prin- 

sessa. (1830 — 1889.)  Hennes  obetydliga  boksamling  egde 
ej  särskildt  märke.  Den  stämpel  i  guld:  C.  E.  A.  med 

krona  öfver,  man  funnit,  har  tillhört  dedikationsexemplar. 

AUGUST  (Nicolaus  August),  prins.  (1831 — 1873.)  Bok- 
samlingen, som  var  ganska  betydlig,  skingrades  åt  flere 

håll  efter  prinsens  död.  En  ringa  del  deraf  hamnade  i 

Kongl.  Biblioteket.  Hans  böcker  voro  märkta  dels  med  A. 

och  hertiglig  krona  öfver,  tryckt  i  guld  å  frampermen,  dels 

med  blåstämpel:  H.  K.  H,  Prins  August  å  titelblad. 

GUSTAF,  kronprins.  Född  1858.  H.  K.  H.  kron- 
prinsens bibliotek  inrymmes  i  några  entresolrum,  belägna 

ofvanför  praktvåningen  i  Slottets  östra  hvalf.  Dess  för- 
nämsta stomme  är  enkedrottning  Josefinas  bibliotek,  hvilket 

hon  testamenterade  att  efter  hennes  död  tillfalla  äldste  son- 

sonen. (Omkring  40  band  öfverlemnades  till  kronprinsessan 

af  Danmark.)    Redan  en  blick  i  den  digra  katalogen  lem- 



nar  en  föreställning  om  denna  donations  rikhaltiga  beskaf- 
fenhet. Den  mest  omfattande  afdelningen  deri  utgöres  af 

historia,  allmän  och  svensk.  Ensamt  denna  branche  upp- 
tager 149  tätskrifna  foliosidor  i  katalogen.  I  öfrigt  sorterade 

enkedrottningens  bibliotek  under  följande  hufvudafdelningar: 

geografi,  skönlitteratur,  teologi,  filosofi,  språkvetenskap, 

naturforskning,  politik,  nationalekonomi  och  handel,  indu- 

stri, juridik,  fängelseväsende,  välgörenhetsinrättningar,  upp- 

fostringsväsen,  encyklopedi  (mycket  dyrbara  verk),  tid- 
skrifter, romanlitteratur,  bibliografi,  kalendrar,  handskrifter 

samt  kartverk.  Af  musikalier  innehöll  drottning  Josefinas 

bibliotek  en  rätt  betydande  samling.  Ar  1886  lemnade 

imellertid  kronprinsen  sitt  tillstånd,  att  en  stor  del  af  dessa 

musikalier  —  förnämligast  handskrifna  noter  och  äldre 

svenskt  tryck  —  finge  från  biblioteket  skiljas  och  inför- 
lifvas  med  Musikaliska  akademiens  bibliotek.  Dessa  märktes 

med  en  typtryckslapp :  »Från  Drottning  Josefinas  Bibliotek. 

Gåfva  af  Kronprinsen  Gustaf.    December  1886.» 

Den  dyrbaraste  afdelningen  i  detta  från  enkedrottnin- 

gen  ärfda  bibliotek  representeras  af  planschverk  och  gra- 
vyrer, uppgående  till  ett  antal  af  4,200.  Man  finner  bl.  a.: 

Dahlbergs  Suecia  antiqua,  arbeten  af  Skiöldebrand,  Hamil- 
ton,  Mörner,  Billing,  Mandelgren,  Wallander  m.  fl. 

Vid  sidan  om  dessa,  här  ofvan  omförmälda  samlingar, 

eger  H.  K.  H.  kronprinsens  bibliotek  rikhaltiga  förvärf  af 

nyare  in-  och  utländsk  litteratur,  dels  genom  gåfvor,  dels 
och  förnämligast  genom  inköp  under  loppet  af  de  senare 

åren.  Under  kronprinsens  och  hans  gemåls  utländska  resor 

riktas  alltid  biblioteket  genom  värdefulla  bokinköp.  Äfven 

samlingen  af  planschverk  och  fotografier  förökas  regel- 
bundet. 

Bland  de  anmärkningsvärdare  nyare  förvärfven  må 

nämnas  det  dyrbara  planschverket  Kaulbachs  väggmålningar 

i  nya  museet  i  Berlin. 
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Likasom  i  konungens  bibliotek  finner  man  äfven  i 

detta  bibliotek  mästerprof  på  bokbindarkonst  af  såväl 
svenske  som  utländske  mästare. 

Biblioteket  innehåller  omkring  7,000  band.  Böckerna 

äro  märkta  med  en  stämpel:  O  G  A  i  monogram  med 

kronprinskrona  öfver  i  blåstämpel. 

Bibliotekarie  är  professor  C.  E.  J.  Rogberg,  som  ock 

katalogiserat  bibliotekets  samlingar. 
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STOCKHOLM.    KONGLIGA  BIBLIOTEKET. 

Sina  egentliga  anor  räknar  det  Kongl.  biblioteket  från 

konung  Johan  den  III:s  tid.  Visserligen  bortgaf  han  (1576) 
hela  sitt  ärfda  bibliotek  jemte  en  mängd  af  honom  inköpta 

böcker  till  det  då  uti  Stockholm  inrättade  Gymnasium 

Regium,  men  genom  en  fransman  La  Porte  samlade  han 

sedermera  ett  nytt  bibliotek,  som  troligen  utgjorde  grunden 
till  det,  som  161 1  anförtroddes  åt  Johan  Burei  vård. 
Gustaf  II  Adolf  öfverlemnade  dock  1621  hela  det  bibliotek, 

som  han  ärft  efter  sin  fader,  äfvensom  den  del  af  det 

gamla  klosterbiblioteket,  som  då  ännu  fans  qvar  på  Riddar- 
holmen,  till  Upsala  universitet.  Den  26  Mars  1634  finna 
vi  likväl  mäster  Fornelius  utnämnas  till  bibliotekarie  »öfver 

Wåre  och  Kronans  biblioteque»,  hvarmed  torde  åsyftas 

den  del  af  det  i  Wiirzburg  163 1  tagna  biskopliga  biblio- 

teket, som  för  drottning  Christinas  räkning  behölls  i  Stock- 

holm. Dermed  förenades  visserligen  de  1642  tagna  Olmiitz- 
biblioteken  och  det  1649  i  Prag  tagna  kungliga  böhmiska 
biblioteket,  men  större  delen  af  dess  sålunda  betydligt 

förökade  samlingar  bortfördes  af  drottning  Christina,  dä 

hon  1654  lemnade  Sverige.  Af  Carl  Gustaf  samt  Carl  XI 

förökades  Kongl.  Biblioteket  ånyo;  men  genom  den  stora 
slottsbranden  1697  förstördes  det  nästan  helt  och  hållet, 

med  undantag  af  blott  283  st.  handskrifter  samt  6,286 

band.  Under  de  derpå  följande  70  åren  flyttades  det 

Kongl.   Biblioteket  först  till  Gyllenstjernas,  så  till  »gref 
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Pelirs  hus»,  tills  det  slutligen  1768  inrymdes  i  den  nord- 
östra slottsflygeln,  hvars  för  sin  tid  lika  smakfulla  som 

dyrbara  inredning  dock  först  1795  blef  fullbordad. 

Redan  genom  1661  års  kansliordning  samt  kongl. 

förordningen  1680  hade  Kongl.  Biblioteket  erhållit  rättighet 

att  erhålla  ett  exemplar  af  allt,  som  trycktes  i  Sverige, 
hvilket  stadgande  sedermera  äfven  intogs  1809  i  den  ännu 

gällande  tryckfrihetsförordningen.  Ar  1780  tillföll  större 

delen  af  Antiqvitets-arkivets  boksamling  det  Kungl.  Biblio- 
teket, som  1792  erhöll  Gustaf  III:s  enskilda  bibliotek 

(14,500  band)  och  1796  äfven  Gustaf  IV  Adolfs  (7,500 
band).  I  följd  af  den  härigenom  vunna  tillväxten  måste 

redan  1805  anordningar  vidtagas  för  beredande  af  ökadt 

utrymme.  Då  sedermera  det  till  inköp  anvisade  årsansla- 
get,  som  1778  utgjordes  af  blott  155  rdr  26  sk.  8  rst. 

b:ko,  genom  gång  efter  annan  skedda  förhöjningar  slutligen 

1845  bestämdes  till  12,000  rdr  rgds,  bidrog  äfven  detta  att 

i  ännu  högre  grad  öka  den  årliga  tillväxten  af  bibliotekets 

samlingar.  I  följd  häraf  måste  på  1850-talet  en  del  af 
Kongl.  Bibliotekets  samlingar  förvaras  utom  det  Kongl. 

slottet,  dels  i  National-museum  —  der  man  ursprungligen 

ämnat  inrymma  äfven  hela  Kongl.  biblioteket  —  dels  ock 
i  den  numera  för  länge  sedan  nedrifna  »Fiskargången»  på 

Blasieholmen.  Härifrån  återflyttades  dock  efter  ett  par  års 

förlopp  dessa  afskilda  delar  till  den  nordöstra  slottsflygeln 

i  den  lokal,  som  der  blifvit  ledig  genom  Stenmusei  utrym- 
mande, hvarjemte  Kongl.  biblioteket  erhöll  ytterligare  ett 

par  rum  inom  Slottet.  Då  imellertid  under  1860-talet  åt- 

skilliga större  boksamlingar  införlifvades  med  Kongl.  Biblio- 
teket, såsom  Engeströmska  biblioteket  (1864,  14,000  band), 

biblioteken  å  Drottningholm  (1863,  3,000  band)  och  Grips- 
holm (1866,  1,600  band),  Netzelska  donationen  (1,000  band), 

måste  lokaler  hyras  äfven  utom  Slottet  för  inrymmande  af 
dessa  tillväxter. 
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Den  öfverhängande  faran,  att  Kongl.  Biblioteket  i  en 

snar  framtid  måste  inställa  all  utlåning,  enär  på  grund  af 

bristande  utrymme  samlingarna  måste  så  magasineras,  att 

de  blefvo  nästan  otillgängliga,  föranledde  slutligen  riks- 

dagen att  på  K.  M:ts  förnyade  proposition*  år  1870  be- 
vilja medel  till  uppförande  i  Humlegården  af  en  ny  bygg- 

nad åt  detta  bibliotek. 

Redan  den  15  November  1864  hade  k.  bibliotekarien 

Klemming  till  K.  M:t  inlemnat  en  af  honom  utarbetad 

detaljerad  planritning  till  byggnad  åt  Kongl.  Biblioteket. 

I  hufvudsaklig  öfverensstämmelse  med  denna  plan  upp- 
gjordes nu  ritningen  till  den  nya  byggnaden  af  arkitekten 

G.  Dahl,  som  äfven  sjelf  i  utlandet  tagit  kännedom  om 

konstruktionen  och  inredningen  af  dess  förnämsta  bibliotek. 

At  honom  anförtroddes  äfven  uppsigten  vid  arbetet  med 

byggnadens  uppförande  och  inredning,  hvilket  påbörjades 

1 87 1  och  fortgick  till  och  med  hösten  1877.** 
Under  denna  tid  blefvo  imellertid  Kongl.  Bibliotekets 

samlingar  än  vidare  förökade,  bland  annat  med  den  af 

staten  år  1873  inköpta  Carl  XV:s  enskilda  boksamling 

jemte  Rosersbergs  bibliotek  (tills.  omkr.  30,000  band),  hvaraf 

delar  dock  tillföllo  biblioteken  i  Upsala  och  Lund. 

Sålunda  förökadt,  finna  vi,  att  Kongl.  Biblioteket,  som 

vid  början  af  detta  århundrade  egde  omkring  30,000  band, 

1844  omkring  70,000  band  och  1862  omkring  132,000 

band  och  5,500  handskrifter,  vid  dess  förflyttning  från 

dess  gamla  lokal  uppgick  till  omkring  200,000  band  — 

oberäknadt  den  betydliga  samlingen  af  broschyrer,  kartor 

*  Kongl.  Maj:t  hade  till  1865—66  års  riksdag  aflåtit  proposition  om 
anslag  af  742,554  rdr  till  en  ny  biblioteksbyggnad,  hvilket  dock  riksdagen 
—  under  erkännande  af  behofvet  —  afslog,  enär  dels  plats  för  byggnaden 
ej  vore  bestämd,  dels  kostnaden  ansågs  för  stor. 

**  Sammanlagda  kostnaden  för  biblioteksbyggnaden  och  dess  inredning 
har  uppgått  till  omkr.  960,000  kronor. 
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och  planscher  —  samt  8,000  handskrifter.  Bland  dessa 
senare  är  samlingen  af  isländska  handskrifter  —  254  band 

—  näst  den  Arnemagneanska  samlingen  i  Köpenhamn  den 
förnämsta  man  känner.  Utan  att  nägon  enda  dag  bok- 

utlåningen behöfde  afbrytas,  förflyttades  hela  denna  bok- 

massa på  den  korta  tiden  af  två  månader  (egentligen  41 
arbetsdagar)  till  Kongl.  bibliotekets  nya  lokal,  som  den  2 

Januari  1878  öppnades  för  allmänheten. 
Genom  elektriska  ringledningar  och  språkrör  äro  de 

olika  lokalerna  förbundna  så  väl  sins  emellan  som  med 

låneexpeditionen.  Ifrån  denna  går  en  bokhiss  upp  till  öfre 

våningen,  hvarjemte  äfven  finnes  personhiss,  som  drifves 

med  vattenkraft.  Den  utmärkande  egenskapen  för  hela 

inredningen  är  lätt  och  snabb  tillgänglighet  från  den  ena 

lokalen  till  den  andra.  Dessa  alla  uppvärmas  genom  varmt 

vatten,  cirkulerande  i  jernrör,  som  äro  utlagda  öfver  hela 

byggningen.  Sjelfva  värmeapparaten  är  inrymd  i  källar- 

våningen, hvarest  dessutom  äro  inredda  bostäder  för  ma- 
skinisten och  en  vaktmästare  samt  lokaler  för  landsorts- 

tidningarna och  dupletter,  vedupplag  m.  m. 

För  den  kunskapssökande  allmänhetens  beqvämlighet 

äro  i  Läsesale7i  anordnade  f.  n.  33  platser,  hvar  och  en 

försedd  med  sitt  särskilda  bord,  jemte  bokhylla  och  pul- 

pet;  i  denna  sal  kunna  dock,  om  så  fordras,  platser  be- 
redas för  ett  vida  större  antal  besökande.  På  hvarje  bord 

äro  blanketter  framlagda,  försedda  med  bandets  nummer; 

härpå  antecknas  titeln  å  den  bok,  som  åstundas,  hvarefter 

blanketten  aflemnas  till  låneexpeditionen;  kort  derefter 

tillställes  den  begärda  boken  reqvirenten  vid  det  bord,  der 

han  intagit  sin  plats,  På  det  att  forskarne  ej  skola  störas 

i  sina  studier,  är  läsesalens  golf  belagdt  med  korkmattor, 

som  förtaga  ljudet  af  de  gåendes  steg.  Om  aftnarne  upp- 
lyses salen  af  en  mängd  elektriska  glödlampor.  I  det 

nedersta  af  läsesalens  tre  gallerier  äro  uppstälda  dels  de 
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löpande  årgångarna  af  125  utländska  tidskrifter,  dels  ock 

ett  till  öfver  2,000  band  uppgående  referensbibliotek,  be- 
stående af  utländska  lexica,  encyklopedier  och  handböcker 

af  alla  slag,  äfvensom  en  samling  svenska  böcker  i  historia, 

biografi,  juridik,  topografi,  litteraturhistoria,  vitterhet  m.  m., 
hvilket  allt  det  står  den  besökande  allmänheten  fritt  att 

utan  vidare  anmälan  sjelf  framtaga  och  begagna. 

Bredvid  läsesalen  är  Visitmgssale?i  belägen.  Här  äro 

i  längs  väggarne  löpande,  lästa  skåp  Kongl.  Bibliotekets 

handskrifter  förvarade.  Invid  fönstren  äro  uppstälda  8 

större  montrer,  i  hvilka  är  anordnad  en  utställning  af  dels 

märkligare  personers  autografer,  dels  ock  talrika  prof  på 

så  väl  forntida  handskrifter,  miniatyrmålningar  och  konst- 

skrift som  ock  boktryckeri-  och  bokbinderikonstens  alster 
från  äldsta  tider  till  våra  dagar,  så  inom  som  utom  Sverige. 

I  en  vid  salens  midt  uppstäld  mindre  monter  förvaras  den 

under  Tretioåriga  kriget  i  Prag  tagna  jättebibeln,  »Codex 

Gigas»,  hvilken  äfven  efter  en  i  densamma  befintlig  bild 

bUfvit  kallad  Djefvulsbibeln. 

Är  1896  befans  Kongl.  Biblioteket  —  sedan  det  under 
föregående  årtionde  riktats  med  bl.  a.  fr:n  J.  S.  Gieseckes 

boksamling  (2,500  band),  Vegaexpeditionens  af  Nordenskiöld 

öfverlemnade  samling  af  japanska  böcker  (6,500  häften), 

Möhlmanska  af  8,000  band  bestående  samlingen,  inköpt 
för  af  kapten  John  Ericsson  skänkta  medel,  fr:n  Maria 

Ruckmans  betydliga  bokdonation  (omkr.  4,000  band)  samt 

den  dyrbara  Rålambska  boksamlingen  af  svenska  böcker 

tryckta  före  1750  —  utgöras  af  öfver  335,000  band  och 
11,000  handskrifter,  förutom  flere  hundra  tusen  broschyrer 

och  lösa  blad,  förvarade  i  12,000  portföljer. 

Anslaget  till  böckers  inköp  och  bindning  höjdes  1877 

till   18,000  kr.,   1883  till  25,000  kr.  och  1895  till  34,000 
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kr.  Sistnämda  år  betalades  till  löner  och  arvoden  41,500 

kr.,  till  expenser  8,000  kr.  Personalen  består  af  i  öfver- 
bibliotekarie  (chef),  2  bibliotekarier,  4  amanuenser  och 
flere  e.  o.  amanuenser  samt  5  vaktmästare. 

Antalet  besökande  i  låne-  och  läsesalarna  1895  var 

29,495  personer,  antalet  ur  samlingarna  för  deras  räkning 
framtagna  volymer  var  51,^50  och  hemlånta  volymer 

10,671  (mot  resp.  9,880,  18,400  och  5,000  år  1878,  första 
året  efter  bibliotekets  flyttning  till  den  nya  lokalen). 

Biblioteket  utgifver  årligen,  sedan  1879,  ett  häfte 

Kongl.  bibliotekets  handlingar  och  fr.  o.  m.  1887  ett  häfte 

Accessionskatalog  för  Sveriges  offentliga  bibliotek. 

Om  Kongl.  biblioteket  och  dess  samUngar  jfr  M. 

Celsius:  »Historia  Bibliotheca^  Regiae  Holmiensis»  (175 1), 

G.  Stephens:  »Förteckning  öfver  de  Brittiska  och  Fransyska 

handskrifterna  i  Kongl.  Biblioteket»  (1847),  I-  Arwids- 

son:  »Förteckning  öfver  Kongl.  Bibliotekets  Isländska  hand- 
skrifter» (1848),  E.  Tegnér:  Kongl.  Bibliotekets  samling  af 

svenska  brefväxlingar»  (1880),  L.  de  Rosny:  »Catalogue 

de  la  bibliothéque  japonaise  de  Nordenskiöld»  (1883)  och 

C.  Eichhorn:   »Öfversigt  af  utställningen  i  visningssalen» 

(1885). 
(Meddeladt  af  bibi.  amanuensen  d:r  Bernhard  Lundstedt.) 

Kongl.  Bibliotekets  böcker  äro  försedda  med  flere 
olika  märken.  Under  1600-talet  blefvo  dock  de  dit  hörande 

böcker  icke  särskild  t  märkta.  De  få  böcker,  mest  ut- 
ländska, som  funnos  qvar  efter  branden  1697,  voro  antingen 

omärkta  eller  märkta  med  kungliga  personers  enskilda 

chiffer  eller  ock  med  riksvapnet. 

Derefter  kunna  märkena  bestämmas  som  nedan  följer: 
Under  Carl  XII:   Två  korsande  C  eller  XII  mellan 

dylika. 
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Under  Fredrik  I:  Särskildt  gjorda  stämplar  å  fram- 

permen,  bestående  af  konungens  krönta  namnchiffer  å  fram- 
samt  riksvapnet  i  kartusch  å  bakpermen. 

Under  Adolf  Fredrik:  Riksgloben  krönt,  med  läder- 
lappsvingar under. 

Under  Gustaf  III:    Tre  kronor  å  ryggen,  alla  fälten. 
Under  Gustaf  IV  Adolf,  Carl  XIII  och  Carl  XIV  Johan: 

Regenternes  krönta  namnchiffer  å  ryggen;  äfven  riksvap- 
net å  dito. 

Under  derpå  följande  regenter:  Dels  tre  kronor  i  alla 
fält,  dels  blott  i  öfversta  ryggfältet. 

Dessutom  hafva  sedan  1870-talet  tryckta  lappar  an- 
bragts  å  frampermens  innersida,  olika  för  svenska,  utländska 

och  handskriftafdelningen,  hvarjämte  titelbladet  förses  med 

en  blindstämpel:  tre  kronor  å  en  sköld  och  deromkring: 

Kongl.  Biblioteket.  Stockholm. 

Bibliotekarier  (chefer)  vid  Kongl.  Biblioteket. 

161 1—34.  Johan  Bureus,  f.  1568,  d.  1652.  Riksarkivarie. 
Enligt  Celsius  blef  Bureus  bibliotekarie  i6ii,  men  enligt 

Rehbinder  1613. 

1634 — 47.  Laurentius  Forneliiis,  f.  1606,  d.  1673.  Teol. 
professor  i  Upsala. 

1650—  51.  Johan  Freinshemius,  i.  i  Ulm  1608,  d.  i  Heidel- 
berg 1660.    Professor  ibid. 

165 1 —  52.  Isac   Vossius,  f.  i  Leydcn  1618,  d.  i  Windsor 1689. 

1652 —  55.  Gabriel  Naudceiis,  f.  i  Paris  1600,  d.  på  hem- 
vägen från  Sverige,  i  Abbeville  1655. 

Om  Naudasus  skrifver  Schröckh:  Han  var  en  berömd 
fransman  vid  drottning  Christinas  hof,  öfvermåttan  värdig 
bibliotekariesysslan  som  hon  åt  honom  uppdrog. 
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1655 — 59-      Christ.  Ravius,  f.  i  Berlin  1613,  d.  i  Frank- 
furt a.  d.  Oder  1677. 

Om  denne  heter  det  hos  Schröckh:  En  halffanatkk 

kännare  af  de  österländska  språken  och  hvars  boksamling 
blef  införlifvad  med  drottningens;  tyckes  hafva  betjent  sig 
af  denna  lägenhet  icke  på  det  ärligaste. 

Den  II  December  1661  utnämndes  konun- 

gens praeceptor,  statssekreteraren  Edmund 

(Figrelius)  Gripenhjelm  (f.  1622,  d.  1675)  att 
vara  Kongl.  Bibliotekets  inspektor,  en  post, 
som  han  beklädde  till  sin  död.  Hans  son 

Nils  Gripenhjelm  (hofråd,  Carl  XI:s  studie- 
kamrat) fick  efterträda  fadern  som  Kongl. 

Bibliotekets  inspektor,  en  plats,  den  han  1680 

lemnade  för  att  blifva  lagman  på  Oland. 

Sistnämda  år  stäldes  Kongl.  Biblioteket  under 

riksmarskalken,  och  bibliotekarierne  fingo  högre 

kompetens. 

Under  inspektorats-tiden,  1661 — 80,  voro  de  sex  när?nast 
följande  underbibliotekarier : 

Lothigius,  död  i  September  166$. 
Namnes  egentligen  som  »amanuensis». 

Johan  Pontinns,  d.  1675.  Blef  bankokom- 
missarie 1670. 

»Begynte  uppvakta  och  hafva  inspektion  öfver  K. 
M:ts  Bibliothek  strax  efter  sal.  Lothigii  död  i  Sept.  1665». 
(Hoflc.  boken  1666.) 

Johan  Pontinus  var  broder  till  biskop  Magnus  Pontinus, 
båda  skräddaresöner  från  Calmar.  Johan  disputerade  1639 
i  Upsala  och  fick  1668  k.  resolution  att  få  gifta  sig  med  en 
adlig  jungfru,  Catharina  Strömsköld.  Broderns  inflytande 
vid  riksdagen  förflyttade  honom  till  befattningen  i  banken. 

Pehr  Widekindi  (broder  till  rikshistoriegrafen 

Johan  Widekindi,  men  antog  namnet  Po7ite- 
lius),  tillika  pagepraeceptor,  död  1672. 

1663—65. 

1665—69. 

1669 — 72. 
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Är  1 67 1  besöktes  Stockholm  af  en  fransman,  A.  Jouvin, 

Claes  Lundin  lemnar  i  Stockholms  Dagblad  ̂ /i2  1894 
en  längre  relation  om  detta  besök.  Här  omtalas  d.  v. 
kongl.  bibliotekarien  således:  »Det  var  en  kungl.  bok- 

handlare som  visade  Jouvin  rustkammaren,  liksom  Kongl. 
biblioteket,  hvars  bibliotekarie  han  var,  en  ung  man,  som 
uppehållit  sig  länge  i  P>ankrike  och  nu  skulle  fara  till 
Danzig  för  att  köpa  böcker».  Då  Jouvin  reste,  »sökte 
han  upp  den  kunglige  bibliotekarien,  med  hvilken  han 
gjorde  ressällskap  till  Danzig».  Denne  måste  varit  Wide- 
kindi,  ehuru  C.  L.  antager,  att  det  varit  Pontinus.  C,  L. 
förmodar  äfven,  att  tiden  för  Jouvins  besök  var  1669  eller 
1670,  men  att  dat  var  1671,  synes  deraf,  att  Jouvin  om- 

nämner Pomponne  som  fransk  ambassadör  i  Stockholm. 
C.  L:s  relation  är  gjord  efter  Jouvin:  Le  Voyageur 

d'Europe  ou  sout  les  voyages  de  France,  dltalie  et  de 
Malthe,  d'Espagne  et  de  Portugal,  des  Pays-Bas,  d'Alle- 
magne  et  de  Pologne,  d'Angleterre,  de  Danemark,  et  de 
Suéde.  Par  Monsieur  A.  Jouvin,  de  Rochefort,  dédié 

å  Monsieur  de  Pomponne,  Sécretaire  d'Etat.  Paris 
1672.  Det  är  en  bok  i  tre  tomer  (6  voll.),  hvaraf  endast 
3:dje  tomens  senare  volym  finnes  i  Sverige  och  i  ett  enda 
exemplar  i  enskild  ego.  Intet  af  våra  offentliga  bibliotek 
eger  den  sällsynta  boken. 

1672 — 75.      Gabriel  Tilaceus. 

Tilaceus  (förmodligen  af  samma  slägt,  som  sedan  adla- 
des till  Tilas)\  var  tillika  sekreterare  i  Slottskansliet; 

delade  lönen  1675  med  jfonas  Dry sänder. 

1675 — 79.      Jonas  Dry  sänder,  d.  i  Linköping  1679. 
1679—95.      Joha7i  Falck.   »Dimitterades»  1 695  för  slöhet. 

Falck  kom  1680  under  riksmarskalkens  i  stället  för  Nils 
Gripenhjelms  öfverinseende. 

1695 — 1702.  Johan  Jacob  Jaches  (anstäld  under  Falck 
redan  1692),  en  tysk  af  föga  bildning;  då 

han  ännu  1702  icke  idats  ställa  upp  de  efter 
slottsbranden  räddade  böckerna,  afsattes  han. 

1703 — 10.      Gustaf  (Peringer)  Lilljeblad,  f.  1651,  d.  17 10. 
Lilljeblad  (broder  till  Johan  Peringskiöld)  blef  lingu. 

orient.  professor  i  Upsala  1661  samt  adlad  1693.  Censor 
4 
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librorum  och  kongl.  bibliotekarie  d.  17  febr.  1703.  S.  å. 
fick  Kongl.  biblioteket  för  första  gången  ett  bestämdt  års- 
anslag  på  stat  för  bokinköp,  600  dal.  s.  m. 

17 1 2 — 15.  Johan  Brauner,  f.  1667,  d.  1743.  (Adl.  171 5; 
landshöfding  1727;  friherre  1731.) 

Brauner  utnämdes  17 12  (i  Bender)  till  »Censor 

Librorum  och  Bibliothekarie  wid  wårt  Hoibibliothek> ;  28/5 
s.  å,  följde,  ock  fr.  Bender,  k.  bref  till  Brauner  om 
bibliotekets  inventering;  i  samma  skrifvelse  uppdrogs  åt 
Kansli-koUegium  att  öfva  kontroll  öfver  inköpen  till  Kongl. 
biblioteket.  Enligt  17 13  års  kansliordning  hörde  också 
nämda  bibliotek  under  Kansliet.  Der  förblef  det  till  1877, 
då  det  blef  sjelfständigt  embetsverk  under  Ecklesiastik- 
departementet. 

171 5— 21.      Carl  Odelström,  f.  1683,  d.  1721. 
»Efter  arbetsamma  studier  och  utländska  resor  Kongl. 

Bibi.  1 71 5.» 

1724 — 32.      Henrik  Brenner,  f.  1669,  d.  1732. 
Reste  i  Persien  och  var  i  rysk  fångenskap  till  1722. 

1732 — 37.  Gustaf  Benzelstierna,  f.  1687,  d.  1756.  Ak- 
tuarie  i  Riksarkivet  1732.  Censor  librorum 

1737. 

1737 — 55.  Olof  von  Dalin,  f.  1708,  d.  1763.  Rikshisto- 
riegraf  1755;  kansliråd  1759;  hofkansler  1763. 

1755 — 58.  Magnus  von  Celse,  f.  1709,  d.  1784.  Riks- 
historiegraf  och  kansliråd.  Adlad:  v.  Celse 

(förut  Celsius). 

1758 — 95.  Anders  Wilde,  f.  1726,  d.  1795.  Amanuens 
hos  rikshistoriegrafen.  Erhöll  säte  och  stämma 

i  Kansli-kollegium  1792.  Kansliråd. 

1795 — 1 81 1.  Per  Malmström,  f.    1758,  d.  1834.  Lingu. o 

orient.  professor  i  Abo  1789.  Slutligen  kyrko- 
herde i  Stora  Tuna  1822. 

Malmström  ville  grunda  ett  orientaliskt  sällskap  i  Sverige, 
hvilket  skulle  bli  medelpunkt  för  hela  Europas  forskning 
inom  denna  branche,  och  ingaf  derom  ett  vidlyftigt  me- 

morial till  Hertigen-Regenten  1792, 
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i8ii— 43-      Per  Adam  VVallmark,  f.  1778,  d.  1858.  Tit 
kansliråd  18 19. 

1843 — 58.      Adolf  Ivar   Arwidsson,  f.    1791,   d.  1858 
Docent  i  historia  i  Åbo  18 17.  Öfverflyttade 

till  Sverige   1823.    Antogs  till  amanuens 

Kongl.  Biblioteket  s.  å. 

1858—65.      Johan  Erik  Rydqvist,  f.  1800,  d.  1877.  Jur, 
kand.-examen  1826.    En  af  de  aderton  i  Sven 

ska  Akademien   1849.    Honor.    Phil.  Dr 

Upsala  1860. 

1865—90.  Gustaf  Edvard  Klemming,  f.  1823,  d.1890 
Kansliexamen  1846.  E.  o.  amanuens  i  Kongl 

Biblioteket  1847.  Honor.  Phil.  Dr  i  Lund 
1868.    Öfverbibliotekarie  1877. 

1890 —         Grefve  Carl  Johan  Gustaf  Snoilsky,  f.  1841. 
Kansliexamen  1863.  En  af  de  aderton  i  Sven- 

ska Akademien  1876.  Kansliråd  i  K.  Utrikes- 
departementet 1878  och  på  begäran  afsked 

derifrån  1879.  Honor.  Phil.  Dr  i  Upsala  1893. 
Öfverbibliotekarie  1 890. 

Flere  tjenstemän,  dels  vid  Antiqvitets-Archivum  och 

Kongl.  Biblioteket  under  den  tid,  175 1  —  66,  dessa  verk 

voro  förenade,  dels  enskildt  vid  Kongl.  Biblioteket,  äfven- 
som  andra  för  lärdom  kände  män  hafva  af  Kongl.  M:t 

erhållit  titel  af  Kongl.  bibliotekarie:  Daniel  Helsingius, 
Anders  Botin,  Nils  Reinhold  Broocman,  Fredrik  Mozelius, 

Nils  Westman,  Carl  Christofter  Gjörwell,  Pehr  Hellman, 

Johan  Björnstjerna,  Anders  Isac  Boberg,  Johan  Abom, 

Jan  Janzon,  Anders  Collin,  Erik  Johan  Paulin,  Jean  Harald 

Caillon  de  Villeneuve,  Johan  Otto  Åkersten,  Johan  Sim- 
mingsköld,  Carl  Stridsberg,  Nils  Leonard  Spak,  Lorenzo 

Hammarsköld,  Israel  Olai  Leimonius  och  Wilhelm  Luth  — 

51 



personer  af  hvilka  mer  än  en  bevarat  sitt  namn  i  den 

svenska  odlingens  häfder. 

Jakob  Björkegren  erhöll  1807  fullmagt  som  kongl. 
bibliotekarie  med  tur  och  befordringsrätt,  hvaraf  han  dock 

aldrig  begagnade  sig. 

STOCKHOLM.  SVENSKA  AKADEMIENS  BIBLIOTEK. 

Rörande  detta  bibliotek  meddela  vi,  delvis  efter  G. 

Ljunggrens  Svenska  Akademiens  Historia,  följande. 

Den  privatperson,  som  under  akademiens  första  år 

flitigast  ihågkom  akademien  med  gåfvor,  var  handlanden  i 

Norrköping  Johan  Niklas  Lindahl.  Denne,  en  förtrolig  vän 

till  Leopold  och  Sjöberg,  var  gift  med  en  dotter  till  kongl. 

bibliotekarien  Gjörwell,  som  i  ett  bref  till  Gustaf  III,  hvari 

han  omtalar  sin  dotters  giftermål,  kallar  svärsonen  »en 

ung  och  vitter  och  förmögen  grosshandlare».  De  betyd- 
ligaste och  dyrbaraste  skänkerna  voro  dock  de,  medels 

hvilka  han  lade  grund  till  akademiens  bibliotek. 

Den  5  April  1804  förärade  Lindahl  akademien  en 

boksamling  af  omkring  2,000  band  med  dervid  fäst  vilkor, 

att  akademien  skulle  utse  någon  sin  ledamot  att  uppteckna 

och  vårda  samlingen  samt  af  egna  medel  gifva  denne  år- 

ligen 66  rdr  32  skill.  b:ko.  I  den  skrifvelse,  medels  hvil- 
ken  akademien  anhöll  om  sin  beskyddares  tillåtelse  att 

emottaga  gåfvan,  yttrar  hon,  att  samlingen  har  ett  verk- 
ligt värde  och  innehåller  åtskilliga  sällsynta  arbeten,  samt 

att  akademien  »icke  allenast  finge  härigenom  tillgång  på 

upplysningar,  hvilka  vid  flere  tillfällen  kunde  vara  nödiga 

och  nyttiga,  utan  sattes  äfven  i  stånd  att  enligt  sin  före- 

sats kunna  öppna'  samma  tillgång  för  Vitterhets-akademien 
samt  för  dem,  hvilka  i  hufvudstaden  vilja  arbeta  på  sven- 

ska häfders  utbredande  och  författande».    Konungen  gaf 
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från  Carlsruhe  den  27  Juni  sitt  samtycke,  och  i  öfverens- 

stämmelse  med  gifvarens  önskan  utsågs  Sjöberg  till  biblio- 
tekarie. Lindahl  erbjöd  sig  att  betala  kostnaderna  för 

böckernas  forslande  från  Skeppsbron  och  deras  uppstäl- 
lande; men  akademien  afböjde  tacksamt  detta  anbud.  Kort 

derefter  skänkte  han  dock  50  rdr  till  arvode  åt  ett  biträde 

vid  böckernas  uppställande. 

Alltjemt  fortfor  Lindahl  att  öka  boksamlingen,  och 

tid  efter  annan  innehålla  protokollen  underrättelse  om  nya 

sändningar.  I  Maj  1805  anlände  en  samling  böcker;  i 
Mars  1806  skänkte  han  100  volymer  latinske  auktorer  och 

i  April  s.  å.  en  betydlig  samling  af  disputationer;  en  ny 

sändning  anlände  i  Januari  1809,  och  i  April  1813;  ännu 
kort  före  Lindahls  död  ankommo  nya  boklårar.  Akademien 

uttryckte  vid  hans  bortgång  sina  lifliga  förbindelser  och 

sin  uppriktiga  saknad.  Omkring  14,000  band  hade  han 
skänkt  till  akademien. 

Denna  gåfva  bragte  dock  till  en  början  akademien  i 

icke  ringa  förlägenhet.  Hon  hade  inga  egna  rum,  och 

hennes  små  tillgångar  tilläto  henne  icke  att  offra  mycket 

på  hyra.  I  den  mån  boklårarne  anlände,  inrymdes  de  i 

en  lokal  på  Skeppsbron;  men  i  Maj  1805  erbjöd  gross- 
handlaren H.  Th.  Philipsén  till  deras  förvarande  ett  rum  i 

sitt  magasin,  utan  ersättning.  Der  qvarstodo  de  till  1809  pä 

våren,  då  rummet  uppsades.  Akademien  lät  då  flytta  bok- 
lårarne till  en  annan  lokal  å  Skeppsbron,  för  hvilken  hon 

erlade  50  rdr  b:ko.  Under  tiden  hade  Sjöberg  en  mycket 

beqväm  bibliotekariesyssla:  hans  åtgörande  inskränkte  sig 

till  att  »efterse  och  stundom  öppna  lårarne»  samt  att  en 
gång  om  året  anmäla  i  akademien,  att  han  funnit  allt  i 
god  ordning. 

Men  i  Mars  18 12  fäste  Rosenstein  akademiens  upp- 

märksamhet på  nödvändigheten  att  icke  som  dittills  för- 

vara böckerna,  utan  uppställa  och  ordna  dem;  han  fick  då 
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i  uppdrag  att  söka  anskaffa  passande  rum.  När  ingen 

fullt  lämplig  lägenhet  kunde  uppspanas,  vände  man  sig 
till  konungen  med  anhållan  att  i  någon  af  statens  lokaler 

få  sig  rum  upplåtna  till  bibliotek,  och  ville  akademien  sjelf 
bekosta  nödig  inredning.  Men  detta  stötte  pä  svårigheter, 

och  akademien  erhöll  då  i  ett  hus  vid  Clara  Södra  Kyrko- 
gata några  rum  mot  200  rdr  b:ko  årlig  hyra.  Flyttningen, 

som  blef  fullbordad  på  våren  1814,  ombesörjdes  af  Rosen- 
stein,  emedan  Sjöberg  var  sjuk.  Denne  senare  inlemnade 
kort  derefter  en  skrifvelse  till  akademien,  i  hvilken  han 

förklarade  sig  vilja  afstå  sitt  arvode  till  den,  som  åtoge 

sig  böckernas  ordnande;  han  sade  sig  icke  kunna  utan 

svårighet  gå,  och  af  sjuklighet  vara  matt  och  utmerglad, 

åberopande  sin  tilltagande  ålder,  sin  medfödda  overksam- 
het och  det  ringa  nöje,  han  fann  i  biblioteksgöromål,  samt 

slutade  med  den  bekännelsen,  att  han  såsom  bibliotekarie 

ingenting  uträttat.  Men  akademien,  som  kände  hans  torf- 
tiga omständigheter,  ville  icke  beröfva  honom  arvodet, 

utan  uppdrog  åt  sekreteraren  att  anskaffa  någon,  som  mot 

ersättning  kunde  ordna  biblioteket.  Rutström  åtog  sig 
öfverinseendet  af  arbetet,  och  med  biträde  af  en  anstäld 

amanuens,  kopisten  C.  U.  Psilander,  hade  han  181 5  böckerna 

uppstälda  och  ordnade.  Men  redan  två  år  derefter  upp- 
sades hyreskontraktet,  och  181 8  flyttades  biblioteket  till 

en  lokal  vid  Drottninggatan,  och  det  under  Rutströms  led- 
ning. Fjorton  år  derefter  var  biblioteket  å  nyo  stadt  på 

flyttning.  Ar  1832  hyrde  akademien  i  professor  Byströms 

boställe  vid  Beridarebansgatan  en  stor  sal  med  ljus  ofvan- 

ifrån,  åtta  angränsande  rum  m.  m.  Akademien  hade  re- 

dan 1822  på  Leopolds  förord  antagit  e.  o.  kanslisten  Jo- 
han August  Hasselström,  som  under  sista  tidskiftet  af 

skaldens  lefnad  varit  hans  föreläsare  och  skrifvarbiträde. 

Denne  tog  verksam  del  i  flyttningen  och  erhöll  i  den  nya 

lokalen   tvenne   rum,  samt  tre  famnar  ved  årligen,  mot 

—  54  — 



skyldighet  att  katalogisera  böckerna.  Biblioteket  upplåts 

till  begagnande  för  allmänheten,  en  instruktion  uppsattes  för 

bibliotekarien,  och  till  denna  befattning  utsågs  Hasselström. 

Vid  denna  tid  inköptes  åtskilliga  arbeten,  som  för 

ordboksarbetet  voro  af  vigt,  och  1844  utfäste  sig  ledamö- 
terna att  till  boksamlingen  skänka  sina  arbeten,  ett  löfte, 

som  de  under  närmast  följande  år  inlöste. 

Den  20  December  185 1,  vid  samma  timme,  dä  aka- 

demien sammanträdde  för  att  fira  sin  årshögtid,  afled  hen- 
nes bibliotekarie,  kamreraren  Hasselström.  Sin  egen  utvalda 

och  dyrbara  boksamling,  mest  bestående  af  utländsk  nyare 

litteratur,  hade  han  genom  testamente  öfverlåtit  åt  akade- 
mien och  dertill  fogat  den  önskan,  att  akademien  till  hans 

efterträdare  måtte  utse  dåvarande  e.  o.  amanuensen  vid 

Kongl.  Biblioteket  G.  E.  Klemming.  Vid  sitt  nästa  års- 

sammanträde  gaf  akademien  offentligen  uttryck  åt  sin  sak- 
nad och  sin  erkänsla,  och  till  bibliotekarie  utsågs  Gustaf 

Edvard  Klemming  1853. 

Professor  Qvarnström,  som  efter  Byström  fått  disposition 

öfver  boställshuset,  höjde  1862  hyran  till  1,000  rdr,  hvarföre 

akademien  uppsade  sin  lägenhet  och  flyttade  biblioteket  år 

1864  till  n:o  9  Nybrogatan.  Samma  år  skedde  en  gallring 
af  boksamlingen,  i  det  att  naturhistoriska  verk  till  ett  antal 

af  228  uttogos  och  skänktes  till  Vetenskapsakademien,  så- 
som varande  för  denna  akademi  till  större  gagn;  och  samma 

år  öfverlemnades  till  Kongl.  Biblioteket  några  tidskrifter 

från  förra  århundradet  för  att  komplettera  dess  samlingar. 

I  Januari  1873  anmäldes,  att  den  nye  egaren  af  huset 

n:o  9  vid  Nybrogatan,  der  akademien  hade  sin  biblioteks- 

lokal, nödgades  för  eget  utrymme  uppsäga  akademien  till 
afflyttning  den  i  Oktober.  Biblioteket  flyttades  nu  till 

Ladugårdslandstorg  n:o  2.  »Med  anledning  deraf,  att  aka- 

demiens betydliga  och  i  flere  riktningar  värdefulla  biblio- 
tek icke  i  sin  helhet  medförde  den  nytta,  som  motsvarade 
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de  icke  oansenliga  kostnaderna  för  dess  vård  och  äfven- 
tyret  af  täta  flyttningar»,  beslöt  man  att  minska  dessa 

olägenheter  och  på  samma  gång  gagna  den  fosterländska 

odlingen  genom  att  med  bibehållande  af  de  för  akademien 

nödigaste  böcker  öfverlemna  de  öfriga  till  något  offentligt 

bibliotek.  Bibliotekarien  framstälde  då  det  förslag,  att 

akademien  skulle  inskränka  sig  till  bildande  af  ett  hufvud- 
sakligen  svenskt  bibliotek,  bestående  af  böcker  i  vitterhet, 

filologi,  historia  jemte  biografi,  arkeologi,  topografi  och 

reseskildringar,  äfvensom  utmärkta  och  gamla  arbeten  på 

svenska  språket  i  hvarjehanda  ämnen  samt  dessutom  ar- 
beten på  främmande  språk,  hörande  till  filologi,  lexikografi 

och  grammatik.  Akademien  gillade  denna  plan  och  be- 

stämde den  27  Februari  1873,  att  Vetenskaps-  och  Vitter- 

hets-akademierna skulle  ega  att,  inom  14  dagar,  bland  den 
för  Svenska  Akademien  mest  umbärliga  delen  af  hennes 

boksamling  utvälja  de  verk,  som  de  för  sina  bibliotek 

företrädesvis  önskade  ega.  Den  återstående  betydliga  de- 
len af  sin  utländska  boksamling  skänkte  hon  den  27  Mars 

s.  å.  till  den  nyligen  i  Stockholm  grundlagda  högskolan, 

hvilken  sedan  äfven  erhöll  alla  akademiens  på  främmande 

språk  författade  arbeten  i  naturkunnighet  samt  de  juridiska 

arbeten,  som  icke  utgjordes  af  lag-editioner,  lag-  eller  för- 
fattningssamlingar eller  lagförslag. 

Aret  derpå  fick  Kongl.  Biblioteket  uttaga  en  mängd 

värdefulla  böcker,  hvarjemte  ur  äldre  ofullständiga  serier  af 

tidningar  såväl  nämda  bibliotek  som  universitetsbibHoteken 

tilläts  uttaga  för  komplettering  af  deras  samlingar. 

Äfven  i  början  af  1890-talet  tillät  Svenska  Akademien 
Upsala  och  Lunds  universitetsbibliotek,  äfvensom  en  del 

andra  offentliga,  mindre  bibliotek  att  ur  sitt  svenska  bok- 
förråd utvälja  för  dem  behöfliga  arbeten. 
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Hvad  af  Svenska  Akademiens  bibliotek  återstår  för- 

varas i  akademiens  hus  vid  Skeppsbron  och  är  stäldt  under 
sekreterarens  vård. 

STOCKHOLM.    K.  SVENSKA  VETENSKAPS- 

AKADEMIENS BIBLIOTEK. 

Redan  tidigt  efter  sin  stiftelse,  år  1739,  började  aka- 

demien förvärfva  en  boksamling,  till  en  början  hufvudsak- 
ligen  genom  skänker  från  hennes  egna  medlemmar  och 
utbyte  med  utländska  lärda  samfund  samt  i  mindre  mån 

genom  köp.  Den  af  akademiens  sekreterare,  P.  Wargen- 

tin,  utgifna  »Förteckning  på  K.  Vetensk.  Academiens  bok- 
samling, år  1768»  upptager  redan  2,006  band,  af  hvilka 

omkring  1 300  skänkta.  I  mån  af  tillgångarna  ökades  små- 
ningom inköpen,  först  för  tillfälliga  behof,  sedan  genom 

bestämda,  efter  hand  växande  årsanslag.  Dessa  uppgå 

för  närvarande,  till  inköp  och  bindning,  till  kr.  10,000. 

Genom  byte  och  enstaka  gåfvor  inkommer  årligen  för  om- 
kring II  till  13,000  kr. 

Bland  de  mänga,  som  med  större  gåfvor  riktat  biblio- 
teket, må,  utom  kungliga  personer,  nämnas:  1749  P.  Elvius, 

1749— 1783  P.  Wargentin,  1759— 1773  J-  v.  Eggers,  1768 
N.  Psilanderhjelm,  1776  J.  F.  Kriiger,  1780  och  1784  C. 
A.  Rosenadier  (öfver  de  1780  af  R.  skänkta  böckerna  finnes 

tryckt  förteckning),  1787  C.  Rönnow,  1790  B.  och  P.  J.  Ber- 
gius,  1 8 10  A.  N.  Edelcrantz,  1848  J.  Berzelius,  1849  den 

naturvetenskapliga  delen  af  drottning  Lovisa  Ulrikas  bibli- 
otek på  Drottningholm,  1868  C.  H.  Boheman,  1875  C.  J. 

Sundevall,  1876  N.  P.  Angelin,  1878  P.  F.  Wahlberg,  1879 
A.  W.  Tamm,  1881  O.  I.  Fåhrseus,  1886  A.  F.  Regnell, 

1889  E.  Edlunds  arfvingar.    Förteckning  öfver  hvad  som 
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inkommit  genom  skänker  och  byte  är  för  åren  1784 — 1843 
införd  i  K.  Vetenskaps  Akadem.  Handlingar,  för  åren  1884 

och  följande  i  Öfversigt  af  K.  Vetenskaps  Akademiens  för- 
handlingar, samt  dessutom  från  och  med  1886  för  hela 

tillökningen,  köpen  inbegripna,  uti  den  för  flere  biblio- 
tek gemensamma  accessionskatalogen  Svenska  Bibliotek. 

Sthlm.  8:0. 

Enligt  Wargentins  ord  i  företalet  till  1768  års  för- 
teckning, samlade  akademien  förnämligast  böcker,  »som 

höra  till  de  vetenskaper  hon  egentligen  företagit  sig  att 

uppodla,  nämligen  mathematiken,  physiken,  naturalhistorien, 

läkarekonsten,  hushållningen,  handel,  konster  och  slöjder». 

Sedan  en  del  af  dessa  blifvit  föremål  för  egna  stiftelser 

och  anstalter  och  således  ej  längre  behöfde  tillhöra  om- 
rådet för  akademiens  egentliga  verksamhet,  har  hon  ej 

allenast  upphört  att  inköpa  arbeten  i  dithörande  ämnen, 

utan  äfven  öfverlemnat  motsvarande  afdelningar  af  biblio- 
teket till  sådana  institutioner,  der  böckerna  kunna  vara 

till  störe  gagn.  I  följd  häraf  har  visserligen  biblioteket 

undergått  en  högst  betydlig  minskning  i  antalet  band,  men 

det  har  i  stället  blifvit  en  väl  begränsad,  planmessigt  vald 

boksamling,  hvilken  inom  naturvetenskaperna  är  den  ojem- 
förligt  rikaste  i  Skandinavien  och  äfven  bland  Europas 

naturvetenskapliga  bibliotek  intager  en  framstående  plats. 

Vården  af  biblioteket  tillhörde  mycket  länge  akade- 
miens sekreterare,  med  tillfälligt  biträde;  först  år  18 19 

förordnades  zoologie-intendenten  att  tillika  vara  bibliote- 

karie, till  dess  befattningarna,  år  1831,  åtskildes.  Bibliote- 
karier hafva  varit: 

1 8 19 — 1828.  Johan    Wilhelm  Dalman,  f.  1767,  d.  1828. 

Zoologie-intendent. 

1828  —  1831.  Sven  Nilsson,  f.   1787,  d.  1883  ss.  professor 
emerit.  vid  Lunds  universitet. 
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1 8 19 — 1 83 1.  »Hade  Gustaf  Broling  inspection  öfver  bi- 

bliotheket,  med  hvars  angelägenheter  han  sys- 

selsatte sig  så  som  om  han  sjelf  varit  biblio- 
thekarie.»    F.  1766,  d.  1838  ss.  bergsråd. 

1 83 1  — 1843.  Anders  Johan  Ståhl,  f.  1767,  d.  1844.  Med. 

dr.,  professor. 
1843  — 1844.  ̂ ^^^  Henric  Boheman,  tillförordnad;  f.  1796, 

d.  1868.  Professor,  intendent  vid  Naturhisto- 
riska riksmuseum. 

1844—1856.  Pehr  Erik  Svedbom,  f.  181 1,  d.  1857.  Rektor 
vid  Nya  elementarskolan. 

1856 — 1893.  Johan  August  Ahlstra^id,  f.  1822,  f.  d.  biblio- 
tekarie i  Kongl.  Biblioteket. 

1893 —  ^^^^  Wilhelm  Dahlgren,  f.  1848,  f.  d.  ama- 
nuens i  Kongl.  Biblioteket. 

*  * 
* 

Följande  Ex  libris  hafva  användts  för  K.  Vetenskaps- 
akademiens böcker. 

1.  A  en  tafla:  Kongl.  Sw.  Wetens.  Academien,  deröfver 

en  lagerkransad  jordglob  under  tre  kronor  med  kungl. 

krona,  uppburen  af  läderlappsvingar  och  en  blomster- 
guirland;  öfverst  strålar  en  stjerna.  Nederst  hvilar  å 

ett  soubassement:  böcker,  lagerkrans,  lager  och  palm- 
qvistar.  Kopparst. 

2.  Kongl.  Wetenskaps  Academien  inom  oval  linie.  Fyra 
olika  storlekar.  Kopparst. 

En  röd  stämpel  med  samma  inskription  har  äfven 
användts. 

3.  Ekebergs  Bibliothec  Doneras  K.  Svenska  Vetenskaps- 
Academien  inom  bred  åttkantig  ram.  (se  C.  H.  Uggla.) 

Kopparst. 
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STOCKHOLM.    K.  VITTERHETS,  HISTORIE  OCH 

ANTIQVITETS  AKADEMIENS  BIBLIOTEK. 

»Akademien  räknar  sitt  upphof  från  den  brytnings" 
period,  som  likt  en  morgonrodnad  föregick  och  framkallade 

svenska  vitterhetens  solskensdagar  under  Gustaf  den  tredjes 

tidehvarf»,  skrifver  B.  E.  Hildebrand.  Svenska  Vitterhets- 
Akademien  stiftades  af  drottning  Lovisa  Ulrika  d.  20  Mars 

1753.  Ehuru  försedd  med  kongl.  stadfästelse,  var  akade- 
mien en  af  drottningen  helt  och  hållet  beroende  privat  stif- 

telse. Alla  sammankomster  höllos  hos  drottningen,  hvilken 

af  egna  medel  bekostade  prisbelöningar  och  bestred  alla 

akademiens  utgifter.  Drottningens  förtrytelse  öfver  Rikets 

Ständers,  med  anledning  af  1756  års  bedröfliga  och  blo- 

diga händelser,  lör  konungamagten  och  särskildt  för  drott- 
ningen förödmjukande  beslut  föranledde  ett  sextonårigt 

atbrott  i  akademiens  verksamhet. 

»Med  konungamagtens  återställande»,  yttrar  Hilde- 
brand, »öppnades  en  ny,  mera  lysande  period  för  svenska 

vitterheten.  Den  allmänna  förtjusningen  öfver  Gustaf  den 

tredjes  lyckligt  genomförda  revolution  delades  måhända o 
af  ingen  lifligare  än  af  konungens  moder.  [?J  Återkommen 

från  ett  besök  hos  sina  anförvandter,  der  den  glada  un- 

derrättelsen af  henne  mottogs,  dröjde  hon  icke  att  åter- 
kalla till  nytt  Hf  den  akademi,  hon  19  år  förut  hade  stiftat, 

men,  innan  den  blifvit  fullt  organiserad,  låtit  gå  till  hvila.» 

—  Med  drottningens  död  (d.  16  JuH  1782)  upphörde  äfven, 

såsom  en  naturlig  följd,  akademiens  verksamhet.  De  syn- 
liga frukterna  af  densamma  innehållas  i  fem  volymer,  som 

under  namn  af  Kongl.  Svenska  Vitterhets  Akademiens 

Handlingar  bUfvit  utgifna.  Den  20  Mars  1786,  tretiotre 

år  på  dagen  efter  akademiens  stiftelse,  återupplifvade 

konung  Gustaf  III  den  under  namn  af  Ko7igl.  Vitterhets-, 
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Historie-  och  Antiqvitets- Akademien  och  tilldelade  den 
genom  särskildt  donationsbref  medel  till  fortfarande  bestånd. 
Från  denna  tid  har  akademien  haft  en  uteslutande  veten- 

skaplig verksamhet,  som  äfven  dess  titel  angifver.  Epitetet 

»vitterhets-»  representerar,  under  akademiens  senare  skede, 
endast  ett  minne. 

Vitterhets- Akademiens  sekreterare  voro: 

Olof  von  Dalin  från  24  Juli  1753  till  12  Aug.  1763. 

Erik  af  Sotberg  från  25  Jan.  1773  till  3  Dec.  1781. 

Nils  von  Rosens fein  från  30  April  1782  till  akade- 
miens upphörande. 

Vitterhets-,  Historie-  och  Antiqvitets-Akademiens  se- 

kreterare* hafva  varit  följande: 
Nils  von  Rose7istein  från  20  Mars  1786  till  7  Maj  s.  å. 

Gudmund  Görari  Adlerbeth  från  7  Maj  1786  till  7 
Dec.  1793. 

Johan  David  Flintenberg  från  7  Dec.  1793  till  29 
Mars  1795. 

Georg  Frans  Tihlemaji  från  29  Mars  1795  till  30 
Dec.  1802. 

Jonas  Hallenberg  från  8  Febr.  1803  till  22  Apr.  18 19. 

Carl  Birger  Rutström  från  30  Mars  1820  till  13  Apr. 
1826. 

Johan  Gustaf  Liljegren  från  5  JuH  1827  till  2  Juni  1837. 

Bror  Emil  Hildebrand  frän  30  Juni  1837  till  31  Dec. 
1879. 

Harts  Hildebrand  från  31  Dec.  1879. 

De  medel,  akademien  förfogar  öfver,  utgöra: 
1:0.    En  egentligen  genom  sammanskott  af  ledamöter 

grundad  fond  af  12,500  kr.    2:0.    Götiska  förbundets  do- 

nation, nu  uppgående  till  2,300  kr.    3:0.    B.  von  Beskows 

donation,  10,000  kr.    4:0.    Tullförvaltaren  C.  W.  Bergers 

*  Akademiens  sekreterare  är  tillika  Arbetande  ledamot  samt  Riks- 
antiqvarie  och  Garde  des  Medailles. 

—  61  — 



i  Göteborg  (1883),  nu  uppgående  till  290,000  kr.  Dertill 

komma  dels  protokollsekreteraren  Ernst  G.  Hjertbergs  do- 
nation, uppgående  till  omkr.  230,000  kr.,  hvarur  dock  skola 

utgå  åtskilliga  räntor,  dels  den  gåfva  af  20,000  kr.,  som 

påflige  hertigen,  grefve  Florimond  Joseph  de  Loubat  1890 
öfverlemnade  till  akademien. 

Ränteinkomsterna  för  dessa  medel  användas  för  arkeo- 

logiska undersökningar,  utgifvande  af  akademiens  hand- 
lingar och  månadsblad,  stipendier  o.  s.  v. 

Biblioteket  grundlades  samtidigt  med  akademien  genom 

gåfvor  af  böcker  från  drottningen  m.  fl.  Dock  var  det  ej 

af  någon  betydelse  förr  än  hofmarskalken  Johan  Jennings 

genom  gåfvobref  af  d.  15  Sept.  1822  till  akademien  öfver- 
lemnade en  del  af  sin  aflidne  svärfaders,  statssekreteraren 

Schering  Rosenhanes  bibliotek,  som  innefattade  nordiska 

historien,  antiqviteterna  och  vitterheten  med  tillhörande 

särdeles  märkvärdiga  coUectanea  historica,  dissertationer, 

acta  publica,  efter  ämnet  ordnade  och  inbundna,  äfvensom 

en  värdefull  samling  svenska  geografiska  kartor  samt  rit- 

ningar och  kopparstick,  dels  föreställande  svenska  minnes- 

märken, byggnader  och  planritningar,  dels  ock  bataljer,  hög- 
tidliga akter  och  ceremonier  m.  m.  i  regal  folio,  ordnade 

och  inlagda  i  17  stora  portföljer.  Gåfvobrefvet,  som  före- 

drogs på  akademiens  sammankomst  d.  10  Dec.  s.  å.,  åt- 

följdes af  en  fullständig  katalog,  upprättad  af  d.  v.  biblio- 
teksamanuensen vid  Upsala  bibliotek  J.  H.  Schröder.  Den 

är  systematiskt  upprättad,  prydligt  skrifven  och  inbunden 

och  förvaras  i  biblioteket.  Den  upptager  108  n:r  in  folio, 

402  in  4:0,  938  in  8:0,  och  65  in  12:0,  hvartill  komma 

300  vol.  samlingsband  samt  förutnämda  portföljer.  Götiska 

förbundet  skänkte  vid  sin  upplösning  den  samling  böcker, 

som  tillhörde  det,  hvilken  samling  dock  ej  var  af  någon 

större  betydenhet.  Kammarjunkaren  L.  F.  Rääf  i  Små- 

land öfverlemnade  som  gåfva  till  akademien  1840  en  sam- 
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ling  afskrifter  af  handlingar  rörande  Sveriges  medeltids- 
historia, facsimiler  af  sigill  samt  anteckningar  om  skrock, 

signerier,  trollerier  och  sympatier. 

Biblioteket  omfattar  uteslutande  arkeologi,  numismatik 

och  historia.  Dess  volymantal  uppgår  nu  till  omkr.  15,000. 

Denna  betydliga  tillväxt  grundar  sig  dels  på  anslag,  hvilket 

år  1877  från  750  kr.  höjdes  till  1,500  kr.,  och  dels  på 

byte  med  utländska  lärda  samfund.  Akademiens  månads- 
blad 1885  (sid.  42  o.  f.)  innehåller  en  förteckning  öfver 

dessa  samfund,  uppgående  till  145. 

Akademiens  biblioteksmärke  består  af  en  blåstämpel: 

K.  Witterh.  Hist.  o,  Antiqv,  Akademien. 
Biblioteket  förvaras  i  akademiens  lokal,  i  Riksmuseum. 

STOCKHOLM.    K.  LANDTBRUKS-AKADEMIENS 
BIBLIOTEK. 

Landtbruksakademien  stiftades  d.  26  Dec.  181 1.  Dess 

nu  gällande  stadgar  äro  af  d.  13  Juli  1883.  Akademiens 

ändamål  är  att  inhemta  och  sprida  kännedom  om  alla  för 

landtbruket  gagneliga  rön  och  uppfinningar  och  att  dy- 

medels,  äfvensom  genom  egna  rön,  verka  till  landthushåll- 
ningens  förkofran.  Alltifrån  sitt  första  verksamhetsår,  1813, 

har  akademien  utgifvit  en  periodisk  skrift,  som  under  olika 

tider  haft  olika  titlar.  Till  akademiens  disposition  är  huset 

n:o  43  vid  Mäster  Samuelsgatan  upplåtet,  och  akademien 
har  der  sin  lokal.  Akademien  hade  sin  lokal  förut  i  n:o 

26  samma  gata. 

Biblioteket  inrättades  omkring  år  181 2  eller  året  efter 
akademiens  stiftelse.  Volymantalet  utgör  omkring  7,000. 

Såsom  egaremärke  började  på  1830-talet  begagnas  en 
mindre  oval  svartstämpel:  KongL  Landtbruks  Academien 
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inom  en  bladrand.  Numera  användes  en  större  oval  blå- 

stämpel, i  hvars  midt  synas  tre  kronor  och  deromkring: 

Kongl.  Landtbruks-Akademie7z. 

STOCKHOLM.    K.  AKADEMIENS  FÖR  DE  FRIA 

KONSTERNA  BIBLIOTEK. 

Akademien  inrättades  den  lO  Mars  1735  af  grefve 

Carl  Gustaf  Tessin  samt  blef  af  Kongl.  Maj:t  stadfäst  och 

försedd  med  privilegier  den  5  Jan.  1773.  Förnyade,  nu 

gällande  stadgar  äro  af  Kongl.  Maj;t  utfärdade  den  29 
Mars  1846. 

Akademiens  bibliotek  grundades  förmodligen  ej  längt 

efter  akademiens  stiftelse  och  har  uppkommit  genom  gåfvor 

och  donationer,  af  h vilka  synnerligast  äro  att  märka  CG. 

Tessins  och  kanslirådet  Gust.  Ribbings  samt  i  senare  tid  öfver- 

intendenten  G.  Söderbergs.  Ar  1806  utkom  den  första  ka- 

talogen (74  sid.)  med  titel :  Förtechmtg på  Kgl.  Målare-  och 
Bildhuggare- Akademiens  Samlingar  af  Böcker,  Estamper, 
Statyer^  Buster,  Basreliefer  m.  m.  Sthm,  Delén.  Den 

upptager  160  n:r  fol.,  118  n:r  4:0,  195  n:r  8;o,  32  n:r 

i2:o,  32  n:r  form.  oblong.  regal. ;  estamper,  häftade  i  band, 

97  n:r,  band  i  register  format  (gravyrer)  55  n:r;  4  port- 
följer handteckningar;  dertill  en  mängd  »Gipser».  Ar 

1880  utkom  en  ny  katalog  med  titel:  Förtecknijig  öfver 

Kongl.  Akademiens  för  de  fria  Konsterna  Bibliotek  1880. 

Sthlm,  N.  &  S.,  1 88 1.  Den  upptager  1772  n:r,  utom  ma- 
nuskript. Sedan  dess  ha  tillkommit  omkr.  200  n:r.  Volym- 

antalet är  naturligtvis  större,  hvarför  man  kan  uppskatta 
biblioteket  till  omkring  2,500  band. 

Förutom  dessa  tryckta  kataloger  finnes  en  med  största 

noggrannhet   systematiskt   uppgjord  skrifven  sådan  med 
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titel:  »Förteckning  På  Kongl.  Målare  och  Bildhuggare- 

Akademiens  samling  af  Estamper  med  Register  öfver  Mä- 
starne,  författad  af  N.  W.  Forslund  1808.» 

Gravyrsamlingen  uppgår  till  öfver  12,000.  Dessutom 
finnes  en  stor  samling  handteckningar.  Att  planschverk  och 

konsthistoria  utgöra  den  öfvervägande  delen,  faller  af  sig 

sjelft.  Biblioteket  är  således  af  stor  betydelse  och  begagnas 
flitigt  af  akademiens  elever. 

Särskildt  förtjena  omnämnas  följande  äldre  praktverk: 

B.  de  Montfaucon,  Vantiqtiite  expliquée  et  representée 

€71  figur es.  To77i.  i — 5,  Siipplé7ne7it  T0771.  i — 5.  Paris 

1 7 19 — 24.  Stor  folio.  (Präktiga  kalfskinnsband  med  rik 
guldpressning  och  »C.  G.  Tessin».) 

I.  M.  Weiss,  Represe7itatio7i  des  fetes  do7wées  pa7'  la 
ville  de  Strassbourg  pour  la  co7ivalesce7ice  dti  rot  [Louis 

XV],  a  Varrivée  et  pe7ida7it  le  séjour  de  S.  M.  e7i  cette 

ville  (ly^^f.).  I7ive77téy  dessi7ié  et  dirigé  par  I.  M.  Weiss. 
Paris  u.  å.    Stor  folio.    (12  pl.) 

Arkitekten  lohannes  Baptista  Piranesis  grandiosa  arbeten : 

Antichita  Ro77ia7ie  de'  teiTtpi  della  republica,  e  de''  priTni 
i7nperatori.    P.    — 2.    Roma  1748,  tv.  fol.  (29  pl.) 

Le a7itichitaro77ia7ie.  T.  i — 4.  Roma  1756.  St.  fol.  (2i7pl.) 
Le  rovi7ie  del  Castello  dell  Aqua  Giulia  situato  i7t 

Roma  presso  S.  Eusebio.    Ro77ia  lyöi.    ¥o\.  (19  pl.) 

Della  I7tag7iifice7iza  e  d* architettura  de  Ro7na7ii.  De 
Ro77ia7iorum  mag7iificeutia  et  architectura.  Ro77icb  löyi. 
St.  fol.  (47  pl.). 

Vedute  di  Ro77ta.   (2  band.)  Roma  u.  ä.   Stor  tvärfolio. 

Slutligen  må  omnämnas  det  dyrbara  gravyrverket  af 

Picart:  Céré7no7iies  et  coutu77tes  religieuses  de  tous  les  peuples 

du  77io7ide,  représe7itées  par  des  figures  dessi7iées  de  la  maiTi 

de  B.  Picart,  avec  7i7ie  explicatio7i  historique,  et  quelques 

dissertations  curieuses.  (5  band.)  Amsterdam  1728 — 43,  fol. 

5 
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De  äldre  koppargravyrerna  äfvensom  en  del  af  de 

äldsta  böckerna  äro  märkta  med  en  liten  svartstämpel, 

framställande  en  vase  med  tre  kronor  omkring  och  en 

större  krona  ofvanför.  Sedermera  begagnades  som  bok- 
egaremärke  en  oval  blåstämpel:  Kongl.  Akademien  för  de 

fria  konsterna,  I  senare  tid  har  användts:  dels  K-  A- 
jemte  vase  och  tre  kronor  inom  liten  oval,  stålstick; 
dels  K,  Akademiens.  För.  De.  Fria.  Konsterna. 

Bibliotek.,  omkring  ett  dubbelt  6',  omslutande  en 
sädeskärfve,  märkt  ///,  samt  öfver  sädeskärfven  (=  vasen) 
en  kunglig  krona  och  på  hvardera  sidan  en  öppen  krona 

(stämpel  i  stål  af  professor  J.  A.  Lindberg  1893);  dels  en 
alldeles  lika  stämpel  som  föregående,  men  mindre  (träsnitt 
af  G.  Forssell). 

STOCKHOLM.    K.  MUSIKALISKA  AKADEMIENS 
BIBLIOTEK. 

Vårt  lands  främsta  musikaliska  läroanstalt  räknar  sin 

tillvaro  från  1771.  Initiativet  till  dess  bildande  togs  i 

första  rummet  af  hofkapellmästaren  Ferdinand  Zellbell^ 

liksom  fadren  organist  i  Storkyrkan.  »Zellbell  var  af  tysk 

härkomst,  men  född  i  Sverige,  och  i  hans  äkta  svenska 

hjerta  lågade  en  sann  kärlek  till  vår  fosterländska  ton- 
konst. Sjelf  icke  ställd  på  samhällets  höjder,  förstod  han 

likväl  att  genom  ovanlig  begåfning  och  varmt  nit  der 

vinna  gehör,  och  det  var  på  hans  enträgna  uppmaning 

som  ett  antal  konstens  ädla  gynnare  och  idkare  förenade 

sig  om  den  underdåniga  framställning,  h vilken  hade  Kongl. 
svenska  musikaliska  akademiens,  af  Gustaf  III  utfärdade 

stiftelseurkund  tillföljd.»  (Oscar  Fredrik :  Tal  vid  Musikaliska 
akademiens  sekularfest  1871.) 

De  första  åren  af  sin  tillvaro  verkade  akademien,  märk- 

ligt nog,  utan  något  understöd  af  staten.  Embetsmännen 
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tjenstgjorde  utan  lön  under  loppet  af  flere  år.  Till  upp- 
rätthållande af  undervisningen  vid  akademiens  läroverk  till- 

sköto  ledamöterne  sjelfve  bidrag  och  utsträckte  sin  väl- 

vilja ända  derhän,  att  de  icke  allenast  uppläto  sina  bo- 
ningsrum till  akademiens  sammankomster  och  undervis- 

ningslokaler, utan  äfven  hugnade  den  medellösa  stiftelsen 

med  gåfvor  af  böcker,  musikalier  och  inventarier.  Det 

oaktadt  hade  akademien  redan  1773  åsamkat  sig  en  skuld 
af  flere  tusen  daler,  och  dess  läroverk  måste  tillslutas.  I 

denna  bekymmersamma  ställning  ingick  akademien  till  k. 

maj:t  med  anhållan  om  privilegium  på  ett  månadslotteri. 

Detta  beviljades  under  vilkor,  att  k.  hofkapellet  erhölle  en 
del  af  vinsten.  Ar  1808  utbyttes  denna  inkomstkälla  mot 

ett  årligt  statsunderstöd  af  200  rdr  b:ko. 
Af  hvad  som  redan  nämts,  kan  man  lätt  förstå,  att 

akademiens  bibliotek  till  en  början  torde  hafva  varit  tem- 

ligen  oansenligt.  Men  med  hvart  år  tillväxte  dess  sam- 
lingar. »Une  bibliothéque  est  un  étre  vivant  qui  grandit 

tous  les  jours,  dont  le  lendemain  ne  ressemble  jamais  å 

la  veille,  par  suite  des  acquisitions  incessantes:  une  biblio- 

théque marche,  marche  toujours  et  ne  s'arréte  jamais», 
yttrar  J.  B.  Weckerlin  i  sitt  stora  musik-bibliografiska  verk 
Bibliothéque  du  conservatoire  national  (Paris,  1885).  Det 

sagda  eger  sin  särskilda  tillämpning  på  Musikaliska  aka- 

demiens bibliotek,  hvars  förkofran  är  så  mycket  anmärk- 
ningsvärdare som  detta  bibliotek  i  allmänhet  haft  att  arbeta 

med  temligen  ringa  penningetillgångar. 

Redan  1777  synes  akademien  gjort  inköp  för  sitt 

bibliotek.  Ar  1800  förvärfvades  genom  köp  en  del  musik- 

litterära arbeten  —  bland  dem  några  från  1600-talet,  som 
numera  stå  ganska  högt  i  värde  —  hvilka  tillhört  den 
samma  år  aflidne  organisten  Joha^i  Wikmanson^  från  hvars 

musikbibliotek  åttioåtta  år  senare  akad:s  bibliotek  ytter- 
ligare erhöll  en  samling  verk,  genom  testamente  af  hans 

-  67  - 



dotterdotter.  En  ganska  värdefull  och  intressant  donation 

fick  biblioteket  emottaga  efter  framl.  kammarrådet  ^.  F. 
Hallardt,  som  till  akademien  testamenterade  hela  sitt  musik- 

bibliotek, uppgående  till  närmare  440  band,  deraf  276  n:r 
musikalier  och  158  n:r  musiklitterära  arbeten  (till  allra  största 

delen  från  aren  1730 — 60).  Bland  handskrifterna  före- 

komma —  hvilket  må  anföras  som  ett  bevis  på  testators 

intresse  för  tonkonsten  —  flere  band  (i  folio  och  qvart) 
innehållande  af  honom  utförligt  och  omsorgsfullt  utarbetade 

rikhaltiga  musikbiografier  samt  musiklexika.  Denna  dona 

tion  kan  sägas  bilda  den  törsta  egentliga  grundstommen 
till  Musikaliska  akademiens  bibliotek.  Tack  vare  denna  be- 

tydliga tillökning,  kunde  den  år  1 806  upprättade  biblioteks- 
katalogen erbjuda  eii  jemförelsevis  ganska  vacker  numerär. 

I  samma  mon  biblioteket  tillväxte,  begynte  det  anlitas 

af  hufvudstadens  musikidkare.  Enligt  anteckningar  i  en  gam- 
mal journal,  tyckes  den  första  biblioteksutläningen  ha  egt  rum 

1782,  ehuru  det  är  antagligt,  att  utlåning  skett  långt  förut. 

Främst  ä  länejournalens  första  sida  läser  man  Lars  Samuel  Lalins 
namn.  Han  var  en  af  Musikaliska  akademiens  äldste  ledamöter  och  Kongl^ 
teaterns  i  ordningen  förste  sångmästare  samt  sjelf  egare  af  ett  ansenligt 
musikbibliotek,  hvarom  närmare  omförmäles  under  den  Oxenstiernska  dona- 

tionen (se  sid.  70).  Bland  bibliotekets  öfriga  äldre  låntagare  —  det  kan 
ju  för  kuriositetens  skull  vara  af  intresse  att  här  erinra  sig  dem  —  märker 
man  några  andra  akademi-ledamöter:  Erik  Ferling^  Kongl.  teaterns  sång- 

mästare, hvilken  J.  G.  Ehrensvärd  i  sin  bekanta  måleriska  skildring  af 
svenska  teaterns  belägenhet  1 760  nämner  såsom  vår  förnämste  musikidkare, 
>som  med  uppmuntran  kunnat  blifva  den  skickligaste  violinist  vi  i  Sve- 

rige egt» ;  sekreteraren  Pehr  Frigel,  den  skicklige  embetsmannen  och  in- 
sigtsfulle  tonsättaren,  sedermera  akadrs  bibliotekarie  i  närmare  ett  hälft 

sekel;  hofsekreteraren  Caj-l  Steiihorg,  den  begåfvade  sångaren,  en  af  den 
svenska  operascenens  störste  och  äldste  koryféer;  J,  C,  F.  Haffner,  koral- 

boksförfattaren, då  förste  sångmästaren  vid  Kongl.  teatern  —  der  han  var 
Lalins  efterträdare  —  m.  fl.  inom  musikens  verld  bekanta  personligheter. 

Ar  1797  blef  Frigel  akademiens  bibliotekarie,  och 

tack  vare  hans  varma,  oaflåtliga  intresse  och  nitiska  om- 
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sorg,  förkofrades  biblioteket  i  en  synnerligen  betydlig 

grad. 
Att  här  år  efter  år  följa  bibliotekets  utveckling,  skulle, 

huru  frestande  det  än  vore,  allt  för  mycket  inkräkta  på 

utrymmet.  Vi  äro  sålunda  hänvisade  till  att  förnämligast 
anteckna  de  anmärkningsvärdare  förvärfven. 

År  1848  fick  biblioteket  ett  högst  betydande  uppsving. 

Grosshandlaren  Johan  Mazér,  sedan  1840  ledamot  af  akademien, 
afled  sju  år  derefter,  efter  att  i  sitt  testamente,  ha  gjort  en  del  dispositioner, 
hvilka  för  alltid  skola  fasta  hans  namn  vid  den  svenska  tonkonsten  att  i 
tacksam  hogkomst  bevaras.  Fastän  född  och  fostrad  i  främmande  land 
(södra  Frankrike)  hyste  Mazér  en  varm  kärlek  för  vårt  lands  tonkonst. 
Ekonomiskt  oberoende  som  han  var  —  under  en  följd  af  år  idkade  han 
en  framgångsrik  grosshandelsrörelse  i  Stockholm  —  kunde  han  gifva  ett 
bestående  uttryck  åt  sitt  ur  en  fin  musikalisk  bildning  framsprungna  in- 

tresse för  tonkonstens  främjande,  I  sitt  testamente  lemnade  han  i  Musi- 
kaliska akademiens  vård  6,000  kr.,  hvaraf  räntan  skulle  användas  till  bil- 

dande af  elt  musiksällskap  i  hufvudstaden,  som  två  gånger  i  veckan 
skulle  sammanträda  för  att  utföra  kammarmusik.  »Mazérska  qvartettsäll- 
skapet»,  som  sålunda  kan  betraktas  som  en  filialafdelning  af  Musikaliska 
akademien,  har  allt  fortfarande  att  glädja  sig  åt  en  talrik  tillslutning  af 
såväl  artister  som  konstvänner.  Såsom  gåfva  erhöll  akademien,  på  grund 
af  omförmälda  testamente,  dels  en  större  samling  stråkinstrument  (violiner, 

altvioler,  violonceller  och  kontrabasar),  bland  dem  några  af  dc"ator  sjelf 
förfärdigade,  dels  en  musikaliesamling,  som  efter  låg  beräkning  värderats 
till  30,000  kr.  Den  Mazérska  donationen,  som,  då  detta  skrifves  (1896), 
hittills  är  den  största  akademien  fatt  emottaga,  omfattar  alla  grenar  af 
musik.  Talrikast  är  kammarmusiken  företrädd  {726  n:r  qvartetter,  öfver 
800  qvintetter,  sextetter,  septetter,  oktetter  och  nonetter  o.  s.  v.);  antalet 
sinfonier  och  ouverturer  (i  partitur  oeh  stämmor)  uppgår  till  350,  oratorier 
och  kantater  närmare  500,  pianoverk  230  etc.  Större  delen  af  dessa 
musikalier  är  bunden  i  dyrbara,  solida  kalfskinnsband,  hvilka  synas  trotsa 
sekler.  Till  minne  af  den  ädle  gifvaren  lät  akademien  prägla  en  be- 
löningsjetfon,  att  till  elever  utdelas,  framsidan:  upptager  Mazérs  porträtt 
i  bröstbild:  en  vacker  profilfigur,  bärande  1840-talets  drägt.  Öfver  bilden 
läses  namnet  Johan  Mazér.  Frånsidan  en  antik  lyra  med  akademiens 
smakfulla  valspråk :  anda  OCH  KONST.  Den  Mazérska  jettonen,  som 
finnes  afbildad  i  J.  P.  Grönhamns  Historiska  anteckningar  om  Musikaliska 
Akademien  (Sthlm  187 1),  upphörde  att  utdelas  1881. 
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Något  mer  än  ett  årtionde  hade  förgått,  då  biblioteket 
ånyo  erhöll  en  mycket  värdefull  donation  från  en  af  sina 

ledamöter,  nämligen  öfverstekammarherren  hos  änkedrott- 

ning Josephina  grefve  Gustaf  Oxenstierna,  en  son  af  skalden 
Johan  Gabriel  Oxenstierna. 

Han  afled  i  Stockholm  1860,  då  Musikaliska  akademien  fick  emot- 
taga  hela  hans  dyrbara  musikbibliotek  (mellan  2  och  3,000  volymer).  I 
Höijers  musiklexikon  uppgifves,  att  donationen  bl.  a.  omfattade  150  operor 
i  partitur  och  öfver  100  i  klaverutdrag.  Om  man  i  stället  sätter  siffrorna 
300  och  700,  kommer  man  sanningen  närmare.  Ensamt  Donizetti  är 
bland  klaverutdragen  företrädd  med  icke  mindre  än  45  operor,  Rossini  med 
38,  Auber  med  32  o.  s.  v.  Siffror,  som  tala,  kan  man  med  fog  säga! 
I  tretio  digra  volymer  inrymmas  massor  af  sångstycken  för  en  röst  vid 
piano.  Den  Oxenstiernska  donationen,  som  värderats  tiU  10,000  kr.,  om- 

fattar såväl  modern  som  klassisk  musik.  De  äldre  verken  äro,  af  forne 
egares  anteckningar  att  döma,  tydligen  sammanförda  från  en  mängd  olika 
håll.  Å  en  mängd  musikalier  läses  namnet  L.  S.  Lalin,  densamme,  om 
hvilken  det  i  Dahlgrens  Anteckningar  om  Stockholms  teatrar  citatvis  berättas, 
att  han  efter  en  272-årig  vistelse  utomlands  medförde  hem  »en  ansenlig 
samling  utsökta,  dyra  och  här  obekanta  musikalier,  isynnerhet  for  sång,  af 
de  bästa  mästares  arbeten,  ulaf  h vilka  flere  blefvo  musikälskare  kommuni- 

cerade en  tid  bortåt  medels  de  å  Riddarhussalen  uppförda  s.  k.  cavalliers- 
concerter,  till  hvilka  Lalin  gaf  mestadelen  af  musiken,  som  i  anseende 
till  den  grannlagenhet  vid  urvalet  iakttagits  vunnit  allas  och  i  synnerhet 
kännares  fullkomliga  bifall».  En  mängd  andra,  företrädesvis  utländska  musi- 

kalier synas  hafva  tillhört  C.  C.  Karsten,  den  framstående  operasångaren. 
Massor  af  utländska  handskrifter  (operor  i  partitur  m.  m.)  förekomma 
jemväl  i  den  Oxenstiernska  samlingen,  antagligen  utomlands  förvärfvade. 
En  stor  betydelse  eger  den  i  fråga  varande  donationen  äfven  derigenom, 
att  den  företer  så  många  arbeten  af  äldre  svenske  mästare  eller  sångnoter 
med  svensk  text.  Der  grefve  Oxenstierna  i  detta  fall  icke  lyckats  komma 
öfver  » originalurkunden  satte  han  sig  sjelf  ned  och  kopierade.  Deraf 
dessa  väldiga  operapartiturer  eller  klaverutdrag,  som  äro  afskrifna  med 
hans  prydliga  och  nitida  handstil.  Bland  de  sålunda  af  honom  samman- 
skrifna  volymerna  må  särskildt  näranas  ett  par  band,  i  liggande  lång  oktav 
om  600  sidor,  hvilka  redan  derigenom  ega  sitt  intresse,  att  de  tillsammans 
utgöra  den  fullständigaste  samling  af  tonsättningar  af  vårt  nuvarande  kunga- 

hus' medlemmar.  flertalet  af  dem  upptages  af  kronprins  Oscars  (seder- 
mera Oscar  I)  och  prins  Gustafs  af  Upland  kompositioner;  för  öfrigt 
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märkas  sånger  eller  pianostycken  af  kronprinsessan  Josefina,  prinsessan 
Eugénie  och  prins  August.  De  Oxenstiernska  musikalierna  äro  mestadels 
bundna  i  smakfulla  band  med  rika  pressningar  och  guldornament  å  ryg- 

garne. Hvart  band  är  försedt  med  donatorns  Ex  libris :  en  oval  med  Oxen- 
stiernska hjertvapnet  i  midtelringen  samt  i  omskrift:  Gustav  Oxenstierna, 

alltsamman  i  ljusblå  farg. 

Ungefär  samtidigt  hugnades  biblioteket  med  ännu  en 

märklig  donation,  i  det  grefve  P.  A.  Fouché  d'Otrante 
donerade  en  samling  musikalier,  bestående  af  öfver  150  i 

Paris  tryckta  partitur  (dels  kantater,  dels  till  ett  öfvervägande 

antal  operor,  företrädesvis  af  franske  och  italienske  ton- 
sättare); vidare  instrumentalmusik,  teoretiska  verk  samt  ett 

tjugutal  samlingsband,  innehållande  ett  stort  antal  franska 

och  italienska  arier  —  samtliga  försedda  med  solida  band 
med  ljusgröna  ryggar  och  oftast  röda  titellappar. 

På  hösten  1864  afled  konsertmästaren  och  läraren  i 

violin  vid  akad:s  läroverk,  den  kände  tonsättaren  Andreas 

Randel.  Af  sterbhuset  inlöste  ett  par  konstvänner,  gross- 
handlarne  Conrad  Kuhlau  och  E.  E.  Lindström,  Randels 

värdefulla  musikbibliotek,  deribland  ett  tjugutal  af  R:s 

tonsättningar  i  handskrift  (violinkonserter,  orkester-  och 

kammarmusikverk  samt  instruktiva  arbeten),  som  1865  öf- 
verlemnades  till  biblioteket,  Sistnämda  år  fick  akademien 

emottaga:  af  öfverintendenten  L.  M.  Berg,  jemte  sju  vio- 
liner och  violonceller,  en  samling  af  300  musikalier,  till 

större  delen  af  klassiska  mästare,  samt  af  fru  Hedvig 

Berzvald,  f.  Sundblad,  ett  testamente,  enligt  hvilket  hennes 

musikbibliotek,  innehållande  omkring  300  större  verk,  skall 
efter  hennes  död  införlifvas  med  biblioteket. 

Ar  1866  erhöll  akademien  Harmoniska  sällskapets  hela 
musikbibliotek. 

Detta  sällskap,  som  stiftades  1820,  räknade  Isak  Berg  och  Johan 
Berwald  till  sina  artistiske  ledare  och  torde  hafva  varit  ett  af  de  yppersta 
musiksällskap,  som  vårt  land  haft  att  uppvisa.    »Med  sådan  expression  ut- 



förda,  så  nyanserade  körer  i  både  andliga  och  dramatiska  kompositioner 
som  Harmoniska  sällskapets  har  Sverige  hvarken  före  eller  efteråt  fått 
åhöra,  de  och  torde  näppeligen  i  något  annat  land  vid  någon  tid  öfverträffas. 
Också  voro  detta  sällskaps  allmänna  sammankomster  verkliga  musikaliska 
högtider  och  uppskattades  såsom  sådana  äfven  af  framstående  utländingar 
med  musikalisk  begåfning.^  (C.  M.  Rydqvists  sjelf biografi,  I.  Sthlm  1884.) 
(För  underrättelser  i  öfrigt  om  detta  sällskap  hänvisas  till  Beskows  Lefnads- 
minnen,  J.  M.  Roséns  Några  minnesblad,  II,  och  J.  P.  Grönhamns  uppsats 
i  Kongl.  Musikaliska  akademiens  handlingar  1866:  »Musikaliska  föreningar 
i  Sverige  och  Norge».)  Efter  att  hafva  hvilat  i  sexton  år  upplöstes  Harmo- 

niska sällskapet  1865.  Dess  bibliotek  var  ganska  omfattande:  200  verk 
med  kör  och  orkester  samt  150  orkesterverk  i  partitur  och  stämmor.  En 
del  af  dessa  musikalier  synes,  af  den  tematiska  katalogen  att  döma,  hafva 
varit  ett  arf  dels  från  »Musicaliska  Sällskapet  i  Stockholm»,  dels  från 
»Amateurs  Sällskapet»,  som  i  febr.  18 18  erhöll  det  förenämda  sällskapets 
bibliotek,  hvarpå  alltsammans  två  år  senare  blef  Harmoniska  sällskapets 
egendom.  De  flesta  partituren  äro  gåfvor  af  konstvänner,  bland  hvilka 
märkas  många  med  bekanta  namn:  drottning  Desideria,  kronprins  Oscar  (I),, 
sångmästaren  vid  k.  teatern  C.  M.  Croelius,  Isak  Berg,  C.  C.  Karsten, 
d.  v.  statskommissarien,  s.  m.  presidenten  Pehr  Westerstrand,  envoyén  och 
författaren  frih.  Nils  af  Wetterstedt,  hofkapellmästaren  Joh.  Berwald,  ton- 

sättaren och  klarinettisten  B.  Crusell,  d:r  J.  B.  Struwe,  kompositören  till 
»Den  ondsinta  hustrun»,  »En  fjerdedels  timmes  tystnad»  m.  fl.  i  Stockholm 
uppförda  pjeser,  grefve  Gustaf  Löwenhielm  (direktör  för  Kongl.  teatern 
1812  — 18),  mecenaten  grosshandlaren  Joh.  Mazér,  hofkapellisten,  den 
skicklige  oboisten  G.  A.  P.  Braun  m.  fl. 

Stämmor  till  Musicaliska  sällskapets  allra  första  musikalier,  till  ett 
antal  af  125  (sinfonier  af  Haydn,  Mozart,  Gluck,  Kraus  m.  m.),  voro  enligt 
katologen  utskrifna  af  ledamöterne  sjelfve,  hvilket  häntyder  på  ett  varmt 
intresse. 

S.  å.,  1866,  erhöll  biblioteket  diik.di.nior  August  Lethin 

hans  afl.  faders,  kammarmusikus  Anders  Lethins  musikalier 

(mellan  2-  och  300  violinkompositioner)  samt  af  fröken 

Andréette  Frigel  åtskilliga  af  hennes  framl.  faders,  sekre- 
teraren P.  Frigels  tonsättningar  samt  en  del  bref  till  honom 

från  framstående  tonkonstnärer. 

1867.  Af  änkefru  Wertmiiller:  135  n:r  kammarmusik- 
verk och  kompositioner  för  blåsinstrument. 
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1 868.  Af  notarien  jf.  E.  Gille:  en  samling  äldre 

musikalier,  bland  dem  J.  B.  de  la  Bordes  ytterst  värdefulla 

Choix  de  Chansons  (Paris  1773)  med  Moreaus  artistiska 

kopparstick;  tyvärr  felades  den  fjerde  delen. 

1869.  Af  framl.  konsertmästaren  August  Berwald, 

jemlikt  testamente  1867:  en  dyrbar  samling  violinkomposi- 
tioner, till  ett  antal  af  150,  bland  hvilka  äfven  funnos 

donatorns  tonsättningar;  af  Otto  Lindblads  änka,  fru  Emma 

Lindblad:  40  musikalier,  som  tillhört  hennes  man  (af  honom 

egenhändigt  utskrifna  violinstycken  m.  m.);  af  notarien  L. 

V.  Samuelsson:  en  autograf  af  Mozart  från  1789. 

1870.  Af  akad:s  d.  v.  prasses,  prins  Oscar  (s.  m. 

Oscar  II):  en  högst  dyrbar  autograf  af  Mozart  (en  trio  ur 

op.  »Titus»  i  partitur);  af  framl.  prosten  Edgrens  a rfvingar 

(ingeniören  Julius  Edgren,  doktorinnan  Kjellberg,  f.  Ed- 

gren,  och  fröken  Cecilia  Edgren)'.  en  större  pedalharpa 
jemte  150  kompositioner  för  detta  instrument  samt  ett 

hundratal  piano-,  sång-  och  kammarmusikverk;  af  kapten 
A.  Drake:  en  större  samling  musikalier  och  musiklitterära 

arbeten,  som  tillhört  hans  afl.  fader,  professorn  och  sekre- 
teraren E.  Drake,  bland  dem  ett  sextiotal  af  den  på  sin 

tid  så  högt  uppburne  pianisten  Carl  Schwenckes*  komposi- 
tioner, dels  i  original,  dels  kopierade  af  E.  Drake,  hvars  af- 

skrifter  af  åtskilliga  operor  jemväl  medföljde  denna  donation. 

1 87 1.  Af  framl.  pianisten  och  tonsättaren  Edmund 

Passy  (död  1870):  hans  musikbibliotek,  omfattande  mellan 

4-  och  500  verk,  till  större  delen  pianokompositioner  (soli 
och  ensembler)  äfvensom  ett  fyrtiotal  egna  tonsättningar, 

*  »Schwencke  var  en  af  Drakes  intimaste  vänner.  Deras  bekantskap 
hade  uppstått  i  Småland,  der  S.  en  tid  var  anstäld  som  musiklärare  1 
Drakes  grannskap.  Det  rådde  en  viss  valfrändskap  mellan  begges  kom- 

positions- och  spelsätt,  nätt,  elegant,  korrekt  och  smakfullt.  I  den  rena 
satsen  kunde  ingen  af  dem  öfverträffas. »  (J.  M.  Rosén.  Minnesblad  j 
Svensk  Musiktidning  1882.) 
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bland  dem  operorna  »Den  nordiska  qvinnan»  och  »Inbill- 

ning och  verklighet». 

1872.  Af  framl.  läraren  i  pianospel  vid  akad:s  kon- 

servatorium*  Johan  van  B  o  om  (död  1871):  hans  rikhaltiga 
musikbibliotek,  800  n:r,  företrädesvis  pianomusik;  närmare 

100  egna  kompositioner. 

1873  erhöll  biblioteket  ånyo  en  värdefull  donation 

från  en  af  sina  hädangångne  konservatorielärare,  konsert- 
mästaren, professorn  i  violinspelning  Edvard  d  Aubert  (död 

1872),  som  till  akademien  testamenterat  sitt  musikbibliotek, 

öfver  850  n:r,  till  ett  öfvervägande  antal  bestående  af 
violinsoli  och  ensembler,  af  såväl  klassiske  som  möderne 

författare.  Genom  denna  donation  erhöll  jemväl  bibliotekets 

musiklitterära  afdelning,  som  förut  varit  temligen  svagt 

representerad,  en  välkommen  tillökning:  öfver  130  band 

franska  och  tyska  tidskrifter  samt  böcker. 

1878  inköpte  akademien  efter  framl.  bibliotekarien  prof. 

W.  Bauck  (död  1877)  en  samling  musikalier  och  musik- 
litterära verk. 

1879  erhöll  biblioteket  af  presidenten  för  musikskolan 

i  Calcutta,  rajahn  Sourindro  Mohun  T  ägor e,  en  mycket  in- 
tressant kollektion  af  hinduiska  såväl  musikalier  som  böcker 

om  musik  —  samtliga  bundna  i  rikt  utstyrda  band  med 
guldsnitt.  Samme  donator  hade  några  år  förut  skänkt  till 

akademien  stora  samlingar  af  hinduiska  instrument. 

1880.  Af  kammarherren  frih.  Theodor  Adelsvärd: 

hans  1 8 14  framl.  faders,  frih.  Aug.  Adelsvärds  musikalier, 

företrädesvis  franska  partitur  och  klaverutdrag,  samt  genom 

testamente,  af  tonsättarinnan,  friherrinnan  Caroline  Ridder- 

stolpe,  /.  Kolbe  (elev  af  C.  M.  von  Weber),  sextio  komposi- 
tioner för  sång. 

Akad:s  läroverk  benämnes  f.  o.  m.  1867  Konservatoritim. 
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Innan  vi  här  fortsätta  vär  redogörelse  för  bibliotekets 

tillväxt,  torde  böra  nämnas  några  ord  om  dess  »lokale 
Forhold». 

Under  mer  än  ett  sekel  var  Musikaliska  akademien  i  saknad  af  ett 

eget  hem.  Visserligen  väcktes  1799  ett  förslag  att  inköpa  det  vid  Munk- 
bron belägna  stenhus,  der  Nya  Svenska  Theatern,  eller,  som  den  senare 

kallades,  Svenska  Komiska  Theatern,  under  Stenborgs  ledning  verkat  i 
femton  år  och  som  då  var  till  salu  för  20,000  rdr  b:ko.  Men  detta  för- 

slag, likasom  många  andra  i  senare  tider  väckta,  strandade  på  akad:s 
medellöshet.  1  det  föregående  har  omnämts,  huruledes  akad:s  ledamöter 
sjelfve  uppläto  sina  rum  åt  akademien.  En  varaktigare  bostad  erhöll  akad. 
1796,  då  hon  ända  till  1830,  således  under  nära  tre  och  ett  hälft  decennier, 
fick  logera  i  Riddarhuset  (inom  hvars  murar  för  öfrigt  musiken  ingalunda 
var  någon  sällsynt  gäst,  enär  Riddarhussalen  jemte  Kongl.  teatern  och  Stora 
börssalen  var  en  mycket  flitigt  anlitad  konsertlokal  ända  in  på  1840-talet, 

då  Riddarhuskonserterna  blefvo  allt  fåtaligare  och  De  la  Croix'  salong 
vid  Brunkebergstorg  —  Riksbankens  afdelningskontor,  der  numera  guldet 
klingar  —  i  stället  togs  i  anspråk  för  konserttillställningar).  Det  hägn 
Musikaliska  akademien  åtnjutit  inom  Riddarhuset  föranledde  hennes  d.  v. 
preses,  hertig  Oscar  Fredrik,  att  vid  akad:s  sekelfest  å  Riddarhussalen 
1 87 1,  till  h vilken  högtid  jemväl  riddarhusdirektionens  ledamöter  voro  som 
hedersgäster  inbjudne,  framföra  en  offentlig  tacksägelse  å  akadrs  vägnar 
för  den  välvilja  hon  sålunda  kommit  att  åtnjuta:  »Den  minnesrika  bygnad, 
der  akademien  i  detta  ögonblick  firar  sin  jubelfest,  har  ock  öppnat  sina 
portar  till  en  fristad  åt  den  svenska  tonkonstens  husvilla  lärjungar.  För 
detta  och  andra  prof  på  svenska  ridderskapets  och  adelns  välvilja  står 
akademien  i  en  outplånlig  tacksamhetsskuld.» 

Åren  1830 — 57  upplätos  åt  akademien  två  rum  i  Arffurstens  palats, 
hvarjemte  hon  en  tid  var  inlogerad  i  gamla  posthuset  och  i  landskansliets 
hus.  I  det  furstliga  palatset  fick  akad.  tid  efter  annan  vidkännas  åtskilliga 
lokala  inskränkningar.  När  Lifrustkammaren  flyttades  dit,  måste  akad.  afstå 
ett  af  sina  rum,  då  således  ett  rum  och  tambur  återstodo  för  henne.  Detta 

rum  fick  nu  på  samma  gång  användas  till  sessionsrum,  lärosal  och  biblio- 
tek! Men  öfver  tamburen  skulle  den  musikahska  konstens  främsta  vård- 

anstalt förlora  dispositionsrätt.  När  1844  en  byst  af  den  då  nyss  afsomnade 
konung  Carl  XIV  Johan  skulle  modelleras,  verkstäldes  detta  i  nyssnämda 
tambur  (!),  oaktadt  i  Målareakademiens  hus  fans  en  sådan  tillgång  på  rum, 
att  flere  lägenheter  då  uthyrdes.  Några  år  derefter  blef  den  musikaliska 
akademietamburen  ockuperad  af  —  krigsmagten.  Det  var  vid  1848  års 
oroligheter,  då  vakterna  i  hufvudstaden  måste  förstärkas.    Tamburen  i  fråga 
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användes  nu  som  ett  slags  högvakt  för  gardisterne.  Under  denna  tid  be- 
sökte prins  Gustaf  af  Upland  det  nya  Mazérska  qvartettsällskapet,  och  prin- 
sens förvåning  öfver  att  behöfva  passera  genom  en  kasern  för  att  komma 

in  i  Musikaliska  akademiens  lärosal,  der  qvartettsällskapet  sammanträdde, 
var  icke  mindre  än  de  halfsofvande  gardisternes  att  få  se  prins  Gustaf  m.  fl. 
musikaliska  celebriteter  defilera  genom  vakten, 

Ändtligen  fick  akademien  1857  en  rymligare  lokal.  Det  var  i  en  för- 
hyrd våning  en  trappa  upp  i  n:o  8  vid  Klara  Strandgata,  det  s.  k.  >Kir- 

steinska  huset»,  bekant  för  sina  många  förlustelser  af  omvexlande  slag, 
numera  Hotel  Continental.  Biblioteket  var  här  förvaradt  i  en  mängd  skåp, 
som  stodo  kring  väggarne  i  den  stora  salen.  I  medlet  af  1860-talet  förhyrdes 
jemväl  en  bottenvåning  i  samma  hus  —  de  rum,  der  den  celebre  »kunga- 

makaren» Mörner  tillbringat  sina  sista  dagar.  Biblioteket  flyttades  nu  hit 
ned  och  fick  första  gången  ett  eget  rum,  fast  det  var  litet.  Der  fans  dock 
icke  plats  för  skåpen,  utan  dessa  fingo  herbergeras  i  tre  af  lektionssalarne, 
som  lågo  utanför  det  egentliga  biblioteksrummet.  Behofvet  af  en  ändamåls- 
enligare  lokal  blef  allt  mera  känbart  för  såväl  konservatoriet  som  biblio- 

teket. Ändtligen  erhöll  akademien  genom  beslut  af  1872  års  riksdag,  som 
utan  votering  biföll  en  i  detta  syfte  framstäld  k.  proposition,  en  tomtplats 

för  egen  bygnad  (vid  Stallgatan  och  Nj^broviken)  samt  medel  till  dess  upp- 
förande. Konung  Oscar  II,  som  alltid  med  mycken  förkärlek  omhuldat 

Musikaliska  akademien,  skänkte  en  betydande  summa  till  det  nya  husets 
inredning.  Ar  1877  på  hösten  stod  det  färdigt  att  af  akademien  tagas  i 
besittning. 

Notarien  Frithiof  Grönhamn,  som  under  prof.  Baucks  sista  sjukdom 
upprätthöll  bibliotekarietjensten,  erhöll  i  uppdrag  att  hafva  ledningen  af 
bibliotekets  flyttning  ur  den  gamla  lokalen.  De  svenska  och  utländska 
samlingarna  stodo  der  om  hvarandra  och  grupperade,  icke  efter  sitt  inne- 

håll, utan  donationsvis.  I  ett  skåp  fans  den  Boomska  donationen,  i  ett 

annat  den  d'Aubertska  o.  s.  v.,  och  hvad  som  icke  sorterade  under  dessa 
större  donationer  hade  huru  som  helst  instufvats  i  det  lilla  mörka  biblioteks- 

rummet, der  icke  allenast  hvarenda  hylla  upp  till  taket  var  belamrad,  utan 
äfven  bänkar,  stolar,  bord  och  fönsternischer;  på  golfvet  här  och  hvar 

voro  uppstaplade  respektabla  nothögar  —  alltsammans  hölj  dt  af  vördnads- 
bjudande damlager.  Autograferna,  omvirade  med  ett  segelgarnssnöre,  an- 

träffades liggande  under  en  bänk  på  golfvet  bredvid  den  dä  lyckligtvis 
temligen  obetydliga  samlingen  af  porträtt,  hvilka  icke  tycktes  ha  saknat  en 
närmare  bekantskap  med  representanter  för  insektfamiljen  Musca. 

Vid  förberedelserna  för  bibliotekets  flyttning  upphäfdes  den  i  flere  tall 
opraktiska  donationsindelningen  af  musikalierna,  hvilka  nu,  så  godt  det 
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knappt  tillmätta  utrymmet  medgaf,  fördelades  i  alfabetiskt  ordnade  grupper, 
bestämda  efter  innehållet:  operor  i  partitur,  klaverutdrag  eller  i  stämmor, 
oratorier  och  kantater,  orkestersaker  o.  s.  v.  I  denna  ordning  transpor- 

terades noterna,  inpackade  i  hyllfack.  Transporten  verkstäldes  i  vanliga 
rust vagnar,  dragna  af  två  hästar.  Vid  hvarje  fora  åtföljde  såväl  akademiens 
kamrerare  som  tjenstförrättande  bibliotekarien.  I  akad:s  nya  hus  hade  för 
bibliotekets  räkning  anvisats  två  rum  a  nedra  bottnen,  dels  ett  större, 
rektangulärt,  dels  ett  genom  en  jerndörr  derifrån  afskildt  mindre,  fyrkantigt 
rum,  bygdt  som  brandfritt  hvalf.  I  den  nya  bibliotekslokalen  verkstäldes 
en  ytterligare  omgruppering,  i  det  alla  till  det  svenska  facket  hörande 
musikalier,  vare  sig  svenska  tonsättningar,  sånger  med  svensk  text  eller  å 
svenskt  förlag  utgifna,  utbrötos  ur  den  öfriga  samlingen  och  inrymdes  för 
sig  i  det  brandfria  hvalfvet,  h vilket  f.  n.  äfven  tjenar  som  förvaringsrum 
för  hela  bok-  och  tidskriftsfacket,  för  dupletter  samt  för  oordnade  tillväxter. 
Nu  först,  sedan  de  på  många  håll  spridda  eller  undangömda  delarne  af 
sammanhörande  fack  förenats,  kan  man  säga,  att  man  erhöll  en  tillförlitlig 
öfverblick  af  hvad  det  mer  än  sekelgamla  biblioteket  inneslöt.  Dervid 
befanns,  att  vissa  fack  voro  särdeles  fullständigt  representerade,  under  det 
andia  företedde  betydande  luckor.  Särskildt  fann  man  med  mycken  öfver- 
raskning,  huru  den  svenska  trycksamlingen  var  högst  nödtorftigt  företrädd, 
oaktadt  Musikaliska  akademiens  bibliotek  ju  i  detta  fall  borde  vara  bäst 
och  fullständigast  representeradt. 

Den  n.  v.  biblioteksvårdaren  ansåg  som  sin  första 

uppgift  att  söka  fylla  de  gapande  luckorna  i  det  svenska 
facket.  Han  vände  sig  till  hufvudstadens  musikförläggare, 

hvilka  beredvilligt  stälde  sina  förlagsartiklar  till  bibliotekets 

försorg,  hvarjemte  hrr  bokförläggare  skänkte  de  af  dem 

utgifna  arbetena  rörande  musik.  I  antiqvariska  boklådor, 

å  bokauktioner,  t.  o.  m.  i  klädstånd,  samt  hos  en  mängd 

enskilda  personer  såväl  i  Stockholm  boende  som  i  lands- 

orten gjordes  uppköp  af  företrädesvis  äldre  svenska  musi- 
kalier, tryck  och  handskrifter,  porträtt  och  autografer.  På 

detta  sätt  erhöllos  rikhaltiga  samlingar,  som  innehöUo 

mycket  af  intresse  och  hvilka  i  dec.  1886  för  akad:s  räk- 
ning inlöstes  af  en  af  bibliotekets  främste  gynnare,  frih. 

Oscar  Dickson  i  Göteborg,  hvilken  likaledes  frikostigt  in- 
löste allt   hvad  inom  hithörande  fack  förvärfvats  under 
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1887.  En  utförligare  redogörelse  för  den  Dicksonska  dona- 
tionen, som  värdigt  sluter  sig  till  de  största  donationer 

biblioteket  erhållit,  återfinnes  i  Stockholms  Dagblad  d.  10 

dec.  1887.  I  detta  och  föregående  n:r  redogöres  jemväl 

för  öfriga  rikhaltiga  gåfvor  af  flerehanda  slag,  som  kommit 

biblioteket  till  godo  under  de  senare  åren.  I  sammanhang 

härmed  må  nämnas,  att  tonsättaren  .S".  Salommi  likaledes 
inlöste  en  samling  äldre  svenskt  nottryck.  H.  M:t  Konungen, 

hvars  intresse  för  akademien  städse  varit  varmt  och  lifligt, 

har  hugnat  biblioteket  med  flere  värdefulla  donationer,  bland 

hvilka  må  nämnas  den  stora  på  Breitkopf  &  Härtels  förlag 

i  Leipzig  utgifna  praktupplagan  af  Mozarts  samtliga  verk 

(värd  900  kr.),  hvarjemte  akad.  1887  fick  emottaga  en  stor 

och  värdefull  samling  af  in-  och  utländska  musikalier,  ut- 
utgörande  dubletter  ur  H.  M:ts  privata  musikbibliotek.  Ur 
H.  K.  H.  Kro7iprinse7is  bibliotek  fick  akad:n  med  nådigt 

tillstånd  utvälja  de  musikalier,  som  för  henne  kunde  vara 

behöfliga  (närmare  300  n:r),  hvilka  till  allra  största  delen 

ha  varit  i  änkedrottning  Josefinas  ego.  Akadin  blef  här- 
igenom i  besittning  af  så  godt  som  hela  änkedrottningens 

musikbibliotek,  enär  H.  M:t  redan  1860  donerade  till  akad:n 

en  del  af  sina  musikalier,  hvilka  nu  sålunda  efter  mer  än  ett 

fjerdedels  sekel  blifvit  på  ett  ställe  fullständigt  sammanförda. 

H.  K,  H.  Prinsessaii  Eugenie  har  till  biblioteket  öfver- 

lemnat  en  del  af  H.  K.  H:s  från  trycket  utgifna  komposi- 
tioner, dem  biblioteket  hittills  saknat  i  sina  samlingar. 

I  öfrigt  har  akad:n  emottagit  gåfvor  från:  änkefru 

Fredrika  Arnoldson  (en  större  samling  fotografiporträtt, 

delvis  försedda  med  dedikationer  till  Oscar  Arnoldson);  dir. 

Isidor  Dannström  (dels  operasångerskan  fru  Fredrika  Sten- 

hammars  efterlemnade  tonsättningar  i  handskrift  samt  hen- 
nes minnesalbum  med  dyrbara  autografer,  dels  ett  intressant 

oljefärgsporträtt  af  den  bekante  tenorsångaren  P.  M.  Säll- 
ström,  taget  183$,  några  år  före  hans  död,  för  öfrigt  ett 
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af  Nordgrens  bästa  porträtt);  kamreraren  Hj.  Gille:  J.  E. 

Gilles  samtliga  kompositioner  i  tryck  och  handskrift;  gross- 
handlaren E.  A.  Leiinmarks  sterbhus;  en  rikhaltig  samling 

violoncellnoter;  framl.  fröken  Hertha  W ester  strand  (genom 

testamente)  en  samling  handskrifna  musikalier,  som  till- 
hört hennes  morfader  Johan  Wikmanson,  deribland  kom- 

positioner af  honom  sjelf  och  af  Krauss.  Äfven  flere  i 

utlandet  boende  personer  hafva  ihågkommit  biblioteket  med 

gåfvor.  Särskildt  k.  hofmusikhandlaren  Carl  Warmuth  i 
Kristiania  visade  mycken  frikostighet. 

År  1889  lemnade  H.  M:t  Konungen  till  akademiens 

bibliotek  en  större  samling  porträtt  af  tonsättare,  hvilken 

samling  ursprungligen  tillhört  grosshandlaren  Johan  Mazér, 

samt  flere  dyrbara  autografer  af  musici. 

Genom  byte  med  Kongl.  biblioteket  har  akad:n  erhållit 

en  mängd  inhemska  musiktryck  (bl.  a.  flere  af  det  svenska 

musiktryckets  allra  första  alster).  Med  de  små  disponibla 
medel,  Musikaliska  akademien  kan  afsätta  för  sitt  bibliotek, 

hafva  inköp  af  böcker  och  musikalier  gjorts  af  musikdirek- 
törerne  C.  E.  Södlings  och  J.  Fröbergs  samt  hofsångaren 

/.  Bergs  sterbhus.  Äfven  har  förvärfvats  en  del  för  under- 
visningen i  musikkonservatoriet  erforderliga  musikaHer. 

Realkataloger  äro  upprättade  i  öfverensstämmelse  med 

Kongl.  Bibliotekets  mönstervärda  katalogsystem.  Största 

delen  af  bibliotekets  samlingar  äro  nu  katalogbelagda. 

(Meddeladt  af  bibliotekarien,  hof kamrer  F.  A.  Grönhamn.) 

Biblioteket  har  haft  fyra  olika  biblioteksmärken:  det 

allra  äldsta  är  en  lyra  inom  en  oval;  derpå  användes  en 

cirkelformig  stämpel  med  en  krona  öfverst  och  derunder 

en  strålande  stjerna  med  orden  K.  S.  M.  A.  omkring;  den 

tredje  stämpeln,  rektangulär  med  afskurna  hörn  och  ini 

orden:   Kongl.  Musik.  Akademien y  bestäldes  i  början  af 



1870-talet,  men  användes  först  1878  och  fortfor  att  vara 

i  bruk  intill  sommaren  1883.  Följande  år  kom  den  nu- 
varande stämpeln  i  bruk:  en  lyra  med  omskrift:  Kongl. 

Musikaliska  AkademieJis  Bibliotek, 

Bibliotekarier. 

1 77 1 —  72.      HeJirik  Philip  JoJmseii,  f.  i  England  1717, 

d.  1779.  Kom  till  Sverige  1743  såsom  med- 
lem af  det  hof kapell,  d.  v.  kronprins  Adolf 

Fredrik  medförde  från  Tyskland,  organist  i 

Klara  församling  1745,  hoforganist  1763,  or- 
kesteranförare vid  Franska  teatern  i  Sthlm 

1763 — 71,  ledamot  af  Musik.  akad.  1771. 

1772 —  77.      Frih.  Gudmund  Göran  Adlerbeth  till  Ramsjö- 
holm, f.  i  Jönköping  175 1,  d.  181 8,  akad:s 

sekreterare  1771 — 77,  ledamot  1772,  riks- 
antiqvarie  1778,  handsekreterare  hos  Gustaf  III 
s.  å.,  en  af  de  aderton  i  Svenska  akademien 

1786,  kansliråd  1787,  statsråd  och  friherre  1 809. 

1777 — 97.      Carl  Fredrik  Muller,  f.  1734,  d.  1804,  led. 

1774,  akadrs  sekreterare  1777 — 79,  assessor  i 
kommerskollegium  1 796. 

1797—1841.  Per  Frigel,  f.  i  Kalmar  1750,  d.  1842,  fil. 

d:r,  led.  af  akad.  1778,  sekreterare  i  stats- 
kontoret 1784 — 1 80 1  och  i  akad.  1797 — 1841, 

inspektor  för  akad:s  läroverk  181 1 — 34,  lärare 

i  harmoni  och  kontrapunkt  därstädes  1814 — 30. 
1841—60  Erik  Drake  af  Hagelsrum,  f.  på  Föllingsö  i 

Östergötland  1788,  d.  1870,  associé  af  akad. 

1 818,  led.  1822,  lärare  i  harmoni  och  kontra- 

*  Med  bibliotekarietjensten  var  1771—79  förenad  arkivariesysslan, 
hvilken  sistnämda  år  öfverflyttades  på  sekreteraren. 
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punkt  1850 — 59,  inspektor  för  läroverket  1834 
60,  akad:s  sekreterare  1841 — 60,  professors 
namn  h.  o.  v. 

i85o — 77.      Carl  Wilhelm  Bauck,  f.  i  Göteborg  1808,  d. 

1877,  organist  i  Engelska  kyrkan  i  Göteborg, 
led.  af  akad.  1875,  lärare  i  musikens  historia 
och  estetik  1858,  professor. 

1378 — 83.  Fritz  Söderman,  f.  1838,  d.  1883,  violoncel- 
list,  led.  af  hofkapellet  d.  i  juli  1859— d.  i 

juli  1880,  med  undantag  af  1863  —  64,  då  han 

var  anstäld  i  Filip  v.  Schantz'  orkester  i  Berns' 
salong,  led.  af  akad.  1866. 

1883 — 1897.  Frithiof  August  Cronhamn,  f.  1856,  d.  1897; 

tjenstförrättande  bibliotekarie  juni  1877 — febr. 

1878;  sekreterare  vid  K.  operan  1888 — 92. 

STOCKHOLM.  K.  KRIGSVETENSKAPS-AKADEMIENS 
BIBLIOTEK. 

Krigsvetenskapsakademien  föregicks  af  det  af  general 

G.  af  Tibell  (1796)  stiftade  Svenska  Krigsmannasällskapet. 
Akademien  fick  1804  sitt  nuvarande  namn  och  erhöll  d. 

16  sept.  1870  sina  nu  gällande,  af  Kongl.  Maj:t  faststälda 

stadgar.  Från  och  med  år  1796  har  akademien  utgifvit 

sina  handlingar,  med  hvilka  från  är  1833  äfven  följde  dess 

tidskrift,  som  sedan  1870  utkommer  med  24  häften  om 

året.  Akademiens  bibliotek  grundlades  af  general  Tibell 

samtidigt  med  Krigsmannasällskapets  stiftande.  Det  utgör 

nu  omkr.  7,000  band.  I  saknad  af  anslag  tillväxer  det  egent- 

ligen genom  gåfvor  och  byte  af  årstryck  med  dylika  insti- 
tutioner i  andra  länder.  Första  katalogen  trycktes  1828 

hos  Deléen  med  titel:  Forte ck7ii7ig  på  Kgl.  Krigsveten- 
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skapsakademiens  Bok-  och  Karf-Samlmg.  Sedermera  har 
t.  o.  m.  1879  utkommit  5  supplement. 

Biblioteket  består  nästan  uteslutande  af  krigshistoriska 

och  krigsvetenskapliga  arbeten,  mest  utländska.  De  bundna 
böckerna  äro  försedda  med  en  större  litografierad  etikett, 

hvarå  läses:  »Tillhör  Kongl.  Krigs-Wetenskaps- Akademiens 
Bibliotek.  N:r  ».  A  de  obundna  tryckes  med  en  blå- 

stämpel: K.  K.  V.  A. 
Krigsvetenskapsakademiens  lokal,  der  äfven  biblioteket 

förvaras,  är  belägen  i  Generalstabens  hus  å  Riddarholmen 

(f.  d.  Rosenhaneska  huset). 

STOCKHOLM.    K.  CAROLINSKA  MEDIKO-KIRUR- 
GISKA  INSTITUTET. 

Institutet  leder  sitt  ursprung  från  en  del,  tid  efter  an- 
nan, i  Stockholm  inrättade  lärostolar  i  medicinska  veten- 

skapsgrenar —  anatomi,  obstetrik,  materia  medica  o.  s.  v. 
—  hvilka,  utan  egentligt  sammanhang  sins  emellan,  stodo 

under  öfverinseende  af  det  1663  inrättade  Collegiuni  mcdi- 
citm,  hvarur  den  nuvarande  Mediciiialstyrelsen  utvecklat  sig. 

Institutet  upprättades  181 2  genom  förening  af  dessa  läro- 
stolar och  tillägg  af  ett  par  nya;  sitt  första  reglemente  fick 

det  18 1 5.    Sin  nuvarande  benämning  fick  institutet  18 18. 

—  Institutets  värderika  bibliotek,  nu  (1897)  uppgående  till 
omkr.  32,500  band  och  15,000  småskrifter,  är  från  början 

grundadt  på  donationer  af  Rönnow  (1779  o.  1787),  Bäck 

m.  fl.,  hvarjemte  anatomie-professorn  Hagströmer  öfverlem- 
nade  sitt,  1807  donerade,  rika  anatomiska  och  medicinska 

bibliotek,  hvartill  ytterligare  kommit  donationer  af  assessor 

Carlander,  arkiater  Weigel,  professor  Anders  Retzius  och 
flere. 
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Följande  kataloger  hafva  utgifvits: 

Förteckning  på  de  böcker  samt  chirurgiska  och  ana- 
tomiska instrumenter  och  prceparater  som  tillhöra  theatrum 

anatomicum  och  U7idervisningsverket  f  ör  läkare  i  Stockholm. 
Sthlm  i8ii. 

Förteckning  på  de  böcker  och  handskrifter  och  instrn- 

menter  som  finnas  vid  Carolinska  Medico  Chirurgiska  in- 
stitutet,   Sthlm  1825  (1825,  292  sid.  8:0). 

STOCKHOLM.    K.  VETERINÄR-INSTITUTETS 
BIBLIOTEK. 

Med  anledning  af  Rikets  Ständers  hemställan  år  18 18 

till  Kongl.  Maj:t  om  vidtagande  af  åtgärder  för  veterinär- 
väsendets främjande  beslöt  Kongl.  Maj:t  anläggandet  af  en 

veterinär-inrättning  i  Stockholm  och  uppdrog  åt  arkiatern 

v.  Weigel  att  i  förening  med  föreståndaren  för  Skara  Ve- 

terinär-inrättning, lektor  Sv.  Ad.  Norling  utarbeta  förslag 
härtill.  Sedan  dessa  kommitterades  betänkande  blifvit  af- 

gifvet  och  en  provisorisk  veterinär-inrättning  anlagd,  bör- 
jade denna  1821  sin  verksamhet.  Norling  utnämdes  till 

dess  chef  och  förste  professor  med  bibehållande  af  före- 
ståndareskapet  för  veterinärinrättningen  i  Skara  och  tillades 
öfverdirektörs  n.  h.  o.  v.  Veterinärinstitutet  i  Stockholm 

är  med  skäl  ansedt  för  Norlings  skapelse,  och  denne  säll- 

synt begåfvade  man  egnade  hela  sin  energi  och  organisations- 
förmåga att  vidare  utveckla  det.  Hans  föreläsningar  höllos 

sällan  från  katedern,  utan  helst  i  smedja,  stall  eller  på  ve- 
terinärinrättningens gård. 

Institutet  flyttades,  efter  att  tre  gånger  hafva  ombytt 

plats,  1880  till  sin  nuvarande  lokal  N:o  53  Karlavägen. 
Vid  detsamma  finnas  bibliotek,  museum,  anatomisal  samt 
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trädgärd  för  undervisning  i  botanik  och  odling  af  medicinal- 
foderväxter,  laboratorium,  apotek,  instruktionssmedja  och 

sjukstall,  vid  hvilka  anstalter  praktisk  undervisning  med- 
delas. 

Veterinärinstitutets  bibliotek  bildades  samtidigt  med 

institutets  öppnande.  Det  har  egentligen  :;illkommit  genom 
inköp.  Smärre  samlingar  af  böcker  ha  blifvit  skänkta, 

såsom  af  konung  Oscar  I,  professor  F.  Lundberg  och  en 

veterinärläkare  N.  G.  Héro;  föröfrigt  erhållas  årligen  gåfvor 

från  utländska  veterinärläroverk  samt  myndigheter  och  en- 
skilda personer  inom  landet.  Det  årliga  statsanslaget  för 

böcker  och  instrument  utgör  omvexlande  i,000  a  1,500  kr. 
Hälften  användes  till  böcker  och  tidskrifter,  .nen  som  de 

anatomiska  arbeten,  hvilka  årligen  inköpas,  1  allmänhet  äro 

särdeles  dyra,  kan  tillväxten  i  volymantal  ej  blifva  stor;  likväl 

ökas  biblioteket  årligen  med  ungefär  200  vol.  Biblioteket 

innehåller  f.  n.  5,000  arbeten,  omkr.  300  tidskrifter  och  års- 
berättelser samt  manuskript,  förvarade  i  två  rum  å  ledre 

bottnen;  alltsamman  utgör  öfver  3,000  volymer.  Böckerna 

äro  märkta  med  dels  en  äldre,  större  oval  olåstämpel: 

»Kongl.  Weterin.  Inrättn.  i  Stockholm»,  dels  med  en  senare, 

mindre  stämpel:  »K.  Veterinär-Institutet  i  Stockholm.» 

Tryckt  katalog  öfver  Kongl.  Veterinär-Inräitniiigcns 

Boksamling  utkom  1864,  upptagande  följande  hufvudafdel- 

ningar:  i.  Allmän  Naturkunnighet,  Fysik  m.  m.  2.  Zoo- 
logi. 3.  Zoologiska  Planschverk.  4.  Botanik.  5.  Kemi, 

Mineralogi  och  Toxikologi.  6.  Farmaci  och  Farmakologi. 

7.  Anatomi  och  Fysiologi.  8.  Anatomiska  Planschverk. 

9.  Pathologi  och  Therapi.  10.  Chirurgi  och  Obstetrik. 

II.  Veterinär-Rättsmedicin.  12.  Dietik,  Husdjursskötsel 
och  afvel.  13.  Hofbeslag  och  Hofvens  sjukdomar.  14. 

Ridkonst.  15.  Landtbruk.  16.  Allmän  veterinärmedicin, 

Diktionärer  och  Encyklopedier.  17.  Periodiska  skrifter. 

18.  Diverse.    19.  Manuskript.    Bland  dessa  sistnämda  må 
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märkas:  J.  Berzelius'  föreläsningar  i  materia  medica  1803 
— 1804,  S.  A.  Norlings  föreläsningar  öfver  husdjurens  och 

särdeles  hästens  sjukdomar  1831,  flere  manuskript  i  veteri- 

närvetenskapen af  A.  H.  Florman,  Een  7iyttigh  Hästläkiare- 

book  (u.  å,),  Efi  skjöii  och  ganska  nyttig  Hästc-Läkiare- 
Book,  Sthlm  1658,  m.  fl. 

Ett  supplement,  1865 —  187 5,  till  Kongl.  Veterinär- 
institutets bokförteckning  utkom  1876  med  fortsatt  pagine- 

ring och  slutande  med  ett  fullständigt  författareregister. 

Årsberättelser  från  Kongl.  Veterinär-Institutet  hafva 
afgifvits  hvart  år  från  1835. 

STOCKHOLM.    TEKNISKA  HÖGSKOLANS 
BIBLIOTEK. 

Den  25  Maj  1825  förordnade  Kongl.  Maj:t,  att  ett 

Teknologiskt  Institut  enligt  af  Vetenskapsakademien  upp- 

gifna  grunder  skulle  i  hufvudstaden  upprättas  samt  kost- 
naden för  det  samma  bestridas  af  Manufakturidkarefondens 

vinstmedel. 

Den  8  Juni  1826  utfärdade  Kongl.  Maj:t  allmänna 

stadgar  för  Teknologiska  Institutet,  och  på  samma  gång 

faststäldes  Institutets  ärliga  utgiftsstat  till  14,000  rdr  b:ko, 

utom  ett  särskildt  anslag  till  stipendier,  som  först  blef  240 

rdr  samma  mynt,  men  sedan  tid  efter  annan  något  öka- 
des. Enligt  dessa  stadgar  skulle  läroanstaltens  ändamål 

vara  »att  samla  och  meddela  kunskaper  och  upplysningar, 

som  äro  nödvändiga,  för  att  med  framgång  idka  slöjden». 

Förutom  skola,  skulle  institutet  äfven  vara  en  rådgifvande 
anstalt  för  enskilde  slöjdidkare. 

Institutet  stäldes  under  inseende  af  en  direktion,  be- 

stående af  statssekreteraren  för  handels-  och  finansärenden, 
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såsom  högste  styresmannen,  institutets  direktör  och  tre  andra 

af  Kongl.  Maj:t  utsedda  ledamöter.  Ar  1826  och  början 

af  1827  användes  till  lokalens  anordnande  och  förbere- 
dande åtgärder.  Först  i  Maj  1827  kunde  skolan  börja  sin 

verksamhet.  Undervisningen  omfattade  till  en  början  ele- 

mentar-matematik,  fysik,  kemi,  maskinritning  samt  verk- 
stadsarbete, men  utsträcktes  sedermera  äfven  till  kemisk 

teknologi,  mekanik,  mekanisk  teknologi  och  språk. 

Ehuru  redan  1 846  frågan  väcktes  om  Falu  Bergsskolas 

förening  med  Teknologiska  Institutet,  blef  sådan  ej  beslutad 

förr  än  vid  1866  års  riksdag,  på  Kongl.  Maj:ts  förslag. 

Sedan  den  nya  bergsskolebyggnaden  sommaren  1869  blifvit 

färdig,  blef  Falu  bergsskola  hitflyttad  och  dess  bibliotek 

jemte  samlingar  af  modeller  m.  m.  förenade  med  Institutets. 

Den  12  Maj  1866  beslöt  Kongl.  Maj:t  på  grund  af  kom- 
mitterades  förslag,  att  vid  Institutet,  som  derefter  skulle 

fä  namn  af  Tekniska  Högskolan,  skulle  upprättas  en  ny 

fackskola  för  arkitektur  med  fyra-årig  lärokurs  samt  att 
undervisningen  i  trenne  af  de  förut  bestående  fackskolorna, 

nämligen  de  för  praktisk  mekanik,  bergsvetenskap  samt 

väg-  och  vattenbyggnadskonst,  skulle  med  ett  år  förlängas. 

Tekniska  Högskolans  bibliotek  grundades  på  1840- 

taiet.  Det  erhöll,  såsom  förut  är  nämdt,  en  betydande  till- 
ökning genom  Falu  Bergsskolas  bibliotek,  som  förenades 

med  det  1869. 

Det  omfattar  f.  n.  omkring  20,000  band,  hufvudsak- 
ligen  i  naturvetenskapliga  och  tekniska  ämnen,  utom  en 

fullständig,  af  öfver  95,000  nummer  bestående  samling  af 

engelska  patentbeskrifningar  och  flere  än  200  band  skrifna 

reseberättelser  af  tekniskt  innehåll  samt  värdefulla  samlin- 

gar af  modeller,  instrument  m.  m.  för  undervisningen  i 

beskrifvande  geometri  och  ritkonst,  geodesi,  mekanik,  me- 
kanisk teknologi,  allmän  och  tillämpad  fysik,  allmän  kemi 

och  kemisk  teknologi,  metallurgi,  mineralogi,  geografi,  gruf- 

—  86  — 



vetenskap,  allmän  byggnadslära  och  husbyggnadskonst 

samt  väg-  och  vattenbyggnadskonst,  hvilka  alla  skola  häl- 
las tillgängliga  icke  blott  för  högskolans  lärare  och  elever, 

utan  äfven  för  allmänheten  minst  4  timmar  i  veckan  un- 
der läsåret.  Biblioteket  skall  jemväl  under  sommarferierna, 

d.  v.  s.  under  tiden  från  den  10  Juni  till  och  med  den  10 

Sept.,  hållas  öppet  2  timmar  i  veckan. 

Katalog  öfver  biblioteket  är  utgifven  från  trycket  i  2 
häften.  Böckerna  äro  märkta  med  en  rund  blåstämpel,  i 

hvars  midt  läses:  Vetenskap  och  Konst ̂   omgifvet  af  ett 

ornament  med  kongl.  krona  öfver.  Utomkring  inom  linie- 
ram  läses:  Kongl,  Tekftologiska  Institutet,  j 

STOCKHOLM.  HÖGSKOLANS  BIBLIOTEK. 

Stockholms  Högskolas  bibliotek  är  med  undantag  af 

institutionernas  specialbibliotek,  hvilka  förvaras  i  dess  loka- 
ler, inrymdt  högst  upp  i  Norra  latinläroverkets  hus,  der 

en  lokal  blifvit  för  ändamålet  ordnad  och  försedd  med 

bokhyllor,  innefattande  en  hyllängd  af  mer  än  8,000  fot. 
Utanför  bibliotekssalen  finnas  tvenne  små  arbetsrum  samt 

en  större  korridor  för  expeditionen.  Biblioteket  utgör  f.  n., 

efter  utgallring  af  en  mängd  böcker,  som  behöfde  derifrån 

afsöndras,  i  det  närmaste  25,000  band,  af  hvilka  närmare 

2,500  komma  på  specialbibHoteken ;  återstoden  förvaras  i 
allmänna  bibliotekets  lokal. 

Högskolans  bibliotek  grundlades  genom  en  gåfva  af 

Svenska  Akademien,  hvilken  år  1873  till  Högskoleförenin- 
gen öfverlemnade  största  och  hufvudsakligaste  delen  af  sin 

utländska  boksamling.     På  framställning  af  högskoleför- 
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eningens  styrelse  skänkte  derefter  förlagsfirmorna  Norstedt 

&  Söner,  Ivar  Hseggström,  Albert  Bonnier,  F.  &  G.  Beijer 

och  L.  J.  Hiertas  förlagsexpedition  en  större  mängd  böc- 
ker af  sina  förlag.  Samtidigt  och  sedermera  hafva  en 

mängd  böcker  och  offentliga  tryck,  likaledes  pä  högskole- 
föreningens styrelses  framställning,  lemnats  till  högskolans 

boksamling  af  Vetenskapsakademien,  Riksgäldskontoret, 

Statistiska  Centralbyrån,  Civildepartementet,  Ecklesiastik- 
departementet, Stockholms  stad  och  Jernkontoret.  Dä  för 

högskolans  nuvarande  institutioner  och  de  flere,  som  kunna 

komma  att  efter  hand  upprättas,  behöfdes  samlingar  till 

ganska  vidsträckt  omfattning,  hvilkas  anskaffande  skulle 

betydligt  underlättas,  om  högskolan  kunde  påräkna  att 

andra  redan  fullfärdiga  institutioner  ville  gä  henne  välvilligt 

till  mötes  med  att  frän  sina  samlingar  lemna  högskolan 

dubletter,  som  utan  svårighet  kunde  undvaras,  men  hvilka 

voro  af  värde  för  bildande  och  komplettering  af  högskolans 

samlingar,  så  aflät  högskolans  styrelse  är  1882  en  rund- 
skrifvelse  till  universiteten,  offentliga  bibliotek  och  andra 

institutioner  i  Sverige,  Norge,  Danmark  och  Finland  med 

anhållan,  att  de  ville  i  nämda  hänseende  hafva  högskolan 

i  åtanke.  I  anledning  häraf  fick  styrelsen  mottaga  de  mest 

tillmötesgående  svar.  Sä  ingick  frän  Kongl.  stora  biblio- 

teket i  Köpenhamn  och  frän  Christiania  universitets  biblio- 
tek erbjudande  att  från  dessa  biblioteks  rika  dublettsamlingar 

låta  uttaga  allt,  livad  som  önskades;  hvarefter  ock  sänd- 
ningar till  högskolan  ankommit,  från  det  förra  biblioteket 

3,212  band  jemte  1,400  småskrifter  samt  från  det  senare 

3,708  band  och  en  mängd  småskrifter.  Äfven  Kongl. 
Vetenskapsakademien,  Riksgäldskontoret,  Jernkontoret  samt 
andra  verk  och  institutioner  i  Sverige  hafva  ytterligare 

skänkt  böcker  till  högskolan. 

Hvad  som  i  anledning  af  ofvannämda  rundskrifvelse 

gifvits  till  högskolans  andra  samlingar,  ingår  bland  de  gåf- 
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vor,  som  omförmälas  i  redogörelsen  för  högskolans  Institut. 
Utöfver  hvad  förut  är  nämdt  hafva  bokförläggare  och  andra 

enskilda  personer  samt  litterära  föreningar  m.  fl.  ihågkom- 
mit  högskolans  bibliotek  med  rikliga  gåfvor.  I  Sverige 

ha  bokförläggarefirman  Norstedt  &  Söner,  bibliotekarien 
D.  M.  Sandahl,  d:r  O.  Eneroth  med  flere  lemnat  värdefulla 

bidrag  till  biblioteket. 

I  Norge  har  föreståndaren  för  Christianias  litterära 

bytesförbindelser,  kammarherren  Christian  Holst,  samt  bok- 

förläggarne  Alb.  Cammermeyer  och  P.  T.  Mailing  i  Chri- 
stiania  lemnat  rikliga  gåfvor.  I  Danmark  hafva  Gylden- 
dalska  bokhandeln  genom  dess  hufvudman  Fr.  Hegel  samt 
bokhandlarne  G.  E.  C.  Gad,  I.  H.  Schubote  och  P.  G. 

Philipsen  i  Köpenhamn  lemnat  värdefulla  boksändningar; 

och  vidare  har  högskolan  fått  emottaga  boksändningar 

från  Vetenskapssällskapet,  Förlagsbyrån,  Samfundet  för  ut- 

gifning  af  gammalnordisk  litteratur,  Isländska  litterära  säll- 

skapet, Arnemagnaeanska  legatet,  Botaniska  och  naturhisto- 
riska föreningarna  samt  flere  i  Köpenhamn. 

Böckerna  äro  märkta  med:  Stockholms  Högskola  i  blä- 
stämpel. 

STOCKHOLM.    TEKNISKA  SKOLANS  BIBLIOTEK. 

Biblioteket  jemte  hela  skolan  grundades  1845.  Sven- 

ska Slöjdföreningen,  hvars  inrättning  skolan  då  var,  lem- 
nade  sitt  bibliotek  hit  och  Svenska  Industriföreningens 

boksamling  införlifvades  äfven  med  skolan.  Konung  Oscar  I 

har  skänkt  hit  en  större  samling  pennritningar  af  Hörberg 

samt  ritningar  af  Haga  slott.  För  öfrigt  ha  mig  veterligen 
inga  större  donationer  tillfallit  skolan.  Beträffande  antalet 

volymer  meddelar  Nordisk  Familjebok  under  rubriken  Bib- 
liotek, att  boksamlingen  skulle  bestå  af  12,000  n:r.  Den 
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borde  då  nu  uppgå  till  1 3,000.  Men  siffran  är  säkerligen 

för  hög.  Jag  tänker  mig  en  10,000  eller  så.  Hvad  angår 

rariteter,  får  jag  nämna,  att  vi  hafva  en  del  gamla  plansch- 
verk inom  arkitekturen  och  perspektivteckningen,  vidare 

lära  en  bok  af  C.  Wijnblad:  Ritningar  på  våningshus 

af  sten  och  jo  af  trä,  Sthlm  1755,  4:0,  samt  C.  Wijnblad: 

Ritningar  på  våningshus,  10  af  sten  och  10  af  träd.  Sthlm 

17.--  4:0  vara  rara.  Deremot  hafva  vi  en  del  dyrbara 

nyare  arbeten,  t.  ex.:  Goiiry^  J,  &  Jones  Owen,  Plans 

elevations,  sections  &  details  of  the  Alhanibra^  Vol.  i,  2. 

London  1842 — 45.    Fol.  imp.; 
Lepsius^  Denkmäler  aus  Ägypten  &  Äthiopien,  12 

vol.  fol.; 

Dupaix,  Kingsborroiigh^  Antiquities  of  Mexico.  Vol. 

I — 9.    London  1831 — 40.    Fol.  imp.; 
London  British  Museum.  Antiquities  Photographs  from 

the  collection.  Photographed  by  St.  Thompson,  Part.  2 — 7. 
London  1872.    Fol.  jemte  Catalogue.    II.  8:0; 

Flandin,  E.,  Coste,  P.  Voyage  en  Perse  1840 — 41.  6 

vol.    Paris,  Roy,  1843 — 54*    Jemte  åtskilligt  annat. 

Såsom  egaremärken  ha  användts  åtskilliga  blåstämp- 
lar, såsom  I.  en  med  5.  5.  (Slöjdskolan)  under  kongl. 

krona.  2.  en  oval  blåstämpel:  Svenska  Slöjdföreningens 

skola  i  Stockholm,  3.  en  rektangulär  stämpel:  Tekniska 

skolan  i  Stockholm,  4.  en  oval  stämpel:  Tekftiska  Skolan, 

Äfven  finnes  en  apparat,  hvarmed  förr  stämpeln  inbrändes, 

men  den  är  ej  längre  i  bruk. 

Katalog  öfver  Slöjdskolans  i  Stockholm  bibliotek  och 

undervisningsmaterielen  tillhöriga  sammanhängande  plansch- 
verk utkom  1877,  Sthlm,  390  sid. 

(Meddelande  af  d:r  J.  A.  Bergstedt.) 



STOCKHOLMS  NORRA  LATINLÄROVERKS 
BIBLIOTEK. 

Vid  Stockholms  norra  latinläroverks  upprättande  hösten 

1880  bildades  genast  dess  bibliotek  dels  af  Klara  skolas 

boksamling,  hvilken  genom  testamente  af  justitierådet  Carl 

Schmidt  erhöll  en  betydande  donation,  dels  af  Stockholms 

gymnasii  bibliotek,  som  fördelades  mellan  Norra  och  Södra 
latinläroverken. 

Stockholms  norra  latinläroverks  bibliotek,  som  icke 

må  förvexlas  med  Lärjungebiblioteket  vid  Stockholms 

Norra  latinläroverk,  omfattar  omkring  6,300  band,  disputa- 
tioner,  program  o.  d.  oberäknade.  Säsom  egaremärke 

användes  en  blästämpel:  Stockholms  Norra  Latinläroverks 

Bibliotek* 

STOCKHOLMS  NORRA  LATINLÄROVERKS 

LÄRJUNGEBIBLIOTEK 

begagnar  som  märke  ett  blad  af  följande  innehåll  i  typ- 
tryck. 

Tillhör 

lärjungebiblioteket 
vid 

Stockholms  Norra  Latinläroverk. 

Bestämmelserna  angående  lån  ur  biblioteket: 
1.  Rättighet  att  låna  tillkommer  hvarje  lärjunge  vid  Norra  Latin- 

läroverket. 

2.  Antalet  band,  som  kan  på  en  gång  åt  låntagare  utlemnas,  beror 
på  bibliotekariens  bepröfvande. 

3.  Låntagare  förbinder  sig  att  noga  vårda  låntagna  arbeten. 

*  Uti  O.  A.  Stridsbergs  »Anteckningar  till  en  historik  öfver  Clara 
skola  1649— 1880»  (Sthlm  1880)  förekommer,  sid.  80,  åtskilligt  om  denna 
skolas  boksamUng,  som  tillfö.U  Latinläroverket. 
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4.  Låntagen  bok  får  ej  utan  bibliotekariens  tillstånd  utlånas  ät 
annan  person. 

5.  Låntagare  förbinder  sig  att  ersätta  och  godtgöra  genom  ovar- 
samhet skadadt  lån,  och  tillkommer  det  bibliotekarien  att  i  hvarje  särskildt 

fall  afgöra  hvad  som  bör  för  skada  räknas  samt  på  hvad  sätt  godtgö- 
relse  må  ske. 

6.  Som  skada  räknas  alltid  anteckningar  eller  ritningar  i  länta 
get  arbete. 

7.  Lärjunge,  som  gjort  sig  skyldig  till  oaktsamhet  vid  låntagna 
böckers  begagnande,  kan  af  bibliotekarien,  på  af  honom  bestämd  tid,  för- 

klaras förlustig  rättigheten  att  begagna  biblioteket. 

8.  Önskar  lärjunge  att  längre  tid  än  en  månad  behålla  läntaget' 
arbete,  skall  det  för  bibliotekarien  uppvisas  och  lånet  förnyas. 

9.  Bibliotekarien  kan  bevilja  boklån  under  ferierna  utan  skyldighet 
för  lärjunge  att  förnya  lånet  före  nästa  termins  början,  men  i  så  fall  måste 
lärjunge  stäUa  borgen  för  lånet  af  målsman  eller  annan  af  bibliotekarien 
antagen  person. 

STOCKHOLMS  SÖDRA  LATINLÄROVERKS 

BIBLIOTEK. 

Stockholms  södra  latinläroverk  inrättades  först  1879 

genom  sammanslagning  af  Maria  fem-klassiga  läroverk  och 

Stockholms  Gymnasii  södra  afdelning.  Stommen  till  läro- 

verkets nuvarande  bibliotek  utgöres  af  båda  dessas  bok- 

förråd. Men  Maria  läroverk,  ehuru  mycket  gammalt,  sak- 
nade nästan  ända  till  1859  helt  och  hållet  boksamling, 

äfvensom  förvaringsrum  för  en  sådan,  och  ofvannämda 

gymnasii-afdelning  tillkom  först  1872.  Biblioteket  är  så- 
ledes mycket  ungt  och  derför  jämförelsevis  litet,  ehuru 

sedan  1873  rätt  betydliga  medel  användts  dll  bokinköp. 

Läroverket  har  ej  erhållit  någon  nämnvärd  donation  af 

böcker,  men  får  af  staten,  K.  Vetenskapsakademien,  Forn- 
skriftsällskapet  samt  åtskilliga  författare,  förläggare  och 

enskilda  personer  årligen  mottaga  åtskilliga  gåfvor.  Biblio- 
teket förvaras  i  skolans  hus  n:o  10  S:t  Paulsgatan. 
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Tryckt  katalog  finnes  ej.  Böckerna  märkas  med: 
Stockholms  södra  latinläroverk  i  blåstämpel. 

STOCKHOLM.    NYA  ELEMENTARSKOLANS 
BIBLIOTEK. 

Nya  Elementarskolan  i  Stockholm  öppnades  den  15 

September  1828.  Under  den  jämförelsevis  korta  tid  den 
hittills  egt  bestånd  har,  med  de  inskränkta  medel,  som 

för  ändamålet  funnits  att  tillgå,  hennes  boksamling  natur- 
ligtvis ej  kunnat  vinna  någon  utomordentligt  stor  tillväxt 

och  utveckling,  men  dock  torde  dess  volymtal  f.  n.  uppgå 
till  inemot  10,000. 

I  skolans  första  tider  anskaffades  uteslutande  sådana 

arbeten,  som  behöfdes  i  och  för  undervisningen.  Härvid 

torde  det  ej  vara  utan  intresse  att  omtala,  att  största 

delen  af  dessa  läse-  och  läroböcker  författades  eller  utgåf- 
vos  af  skolans  egna  lärare,  bland  hvilkas  åligganden  ett 

sådant  författareskap  ingick.  Emedan  dessa  arbeten  i 

början  utgåfvos  på  skolans  eget  förlag,  torde  de  —  åtmin- 
stone till  volymantalet  —  hafva  utgjort  förnämsta  delen 

af  skolans  boksamling  under  de  första  årtiondena  af  hennes 
tillvaro. 

Om  ett  bibliotek  i  egentlig  mening  torde  man  således 

här  vid  lag  ej  kunna  tala  förr  än  omkring  början  af  1850- 
talet.  I  skolans  årsberättelse  för  läsåret  1860 — 61,  som 
innehåller  den  första  officiella  uppgift,  man  eger  om  denna 

boksamling,  säger  d.  v.  rektor  P.  A.  Siljeström:  »Biblio- 
teket, bestående  till  det  mesta  af  läroböcker  och  pedago- 

gisk litteratur  för  lärarne  samt  böcker,  afsedda  för  utlåning 

bland  ungdomen,  har  väsentligen  tillkommit  genom  inköp 

af  framlidne  rektor  P.  E.  Svedboms  pedagogiska  boksam- 
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ling  samt  genom  Kongl.  Vetenskaps-akademiens  välvilliga 
meddelande  af  den  pedagogiska  litteratur,  som  funnits  uti 

dess  andel  i  det  s.  k.  ärstrycket;  för  öfrigt  genom  efter 

hand  skedda  köp  och  gåfvor.  Såsom  en  särskild  bestånds- 
del af  biblioteket  torde  böra  nämnas  de  tidskrifter  af 

pedagogiskt  och  vetenskapligt  innehåll,  som  skolan  håller, 
och  hvilka,  ehuru  tills  vidare  blott  tio  till  antalet,  likväl 

hafva  sitt  stora  värde  såsom  medel  att  göra  lärarne  för- 
trogne med  de  framsteg,  som  alltjemt  ske.  Antalet  af 

volymer  och  smärre  skrifter  uppgår  till  omkring  5,000.» 
Detta  skrefs  1861.  Sedan  den  tiden  har  boksamlingen 

vuxit  genom  ärliga  inköp.  Den  summa,  som  därtill  an- 

vändts,  har  ej  varit  lika  stor  alla  år.  I  medeltal  har  — 
åtminstone  under  de  senaste  tio  åren  —  till  bibliotekets  »un- 

derhåll och  tillökning»  utgått  400  kronor  årligen. 

Bland  större  gåfvor,  som  tillkommit  boksamlingen, 
kunna  nämnas: 

af  ko7iung  Oscar  /,  som  väsentligen  medverkade  till  sko- 

lans grundande  och  städse  omfattade  henne  med  väl- 
vilja, 108  volymer  af  blandadt  pedagogiskt  innehåll. 

Äfven  konungarne  Carl  XV  och  Oscar  II  hafva  hug- 
nat henne  med  sin  hågkomst, 

af  Kongl.  Ecklesiastikdeparteme7itet,  från  hvilket  skolan 

årligen  fått  emottaga  värderika  gåfvor. 

»   Kongl.   Vetenskaps- Akademien  och  Statistiska  Ceiitral- 
byrån,  hvilka  lemna  sina  årstryck, 

»   Kongl.  boktryckarne  G.  Laurift  och  E.  Norstedt  (P.  A. 
Norstedt  &  Söner)  136  band. 

»   Boktryckaren  och  Grossh.  L.  J.  Hierta  128  band. 

»  »  Direktören  Z.  Hoeggström  8$  band. 

»  »  P.  Palmqvist  17  band. 
»   Bokhandlarne  Eklund  &  Giroii  20  band. 

Af  generalmajor  J.  A.  Hazelius,  generaldirektör  L.  B. 
Falkman,  sekreteraren  E.  Fåhraeus  m.  fl.  enskilda  personer, 
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hvilka  här  ej  kunna  uppräknas,  har  skolan  erhållit  större 

eller  mindre  bidrag  till  boksamlingen. 

Men  den  största  gåfva,  skolan  för  sitt  bokförråd  fått 

mottaga,  har  hon  erhållit  af  sin  f.  d.  rektor  P.  A.  Silje- 
ström,  som  i  gåfvobref  af  den  19  Sept.  1884  förärade 

biblioteket  585  nummer  böcker  och  smärre  skrifter  af  pe- 

dagogiskt innehåll,  under  anhållan,  »att,  sedan  däraf  ut- 
valts, hvad  för  skolan  kan  vara  önskvärdt  att  behålla, 

resten  måtte  lemnas  till  det  här  i  Stockholm  under  bild- 

ning varande  pedagogiska  biblioteket».  Sedan  af  denna 

samling  de  böcker,  af  hvilka  exemplar  förut  funnos  i  sko- 
lans bibliotek,  utgörande  146  nummer  i  260  volymer,  enligt 

gifvarens  önskan  öfverlemnats  till  det  pedagogiska  biblio- 
teket, utgjorde  återstoden,  439  nummer  med  omkring  600 

volymer,  en  särdeles  värderik  tillökning  till  Nya  Elementar- 
skolans bokförråd. 

Böckerna  märkas  med  en  liten  oval  blåstämpel:  Nya 

Eleme7itar skolan  och  i  ryggen  stämplas:  N,  E.  S.  och  der- 
under  en  krans  med  en  stjerna  i  midten. o 

Ar  1863  anordnades  vid  skolan  en  särskild  afdelning 

af  biblioteket  benämd  Lärjnngarnes  boksamling  och,  såsom 

namnet  antyder,  afsedd  för  utlåning  bland  lärj ungarne. 

Dess  syfte  är  uteslutande  att  tjäna  till  en  på  samma 

gång  bildande  och  underhållande  läsning  för  lärjungarne 
på  deras  fristunder  samt  att  vara  föräldrar  och  målsmän 

till  ledning  vid  inköp  af  böcker  för  deras  barn  och  mynd- 
lingar. Det  är  ämnadt  att  utgöra  en  mönstersamling  af 

det  bästa,  som  på  detta  fält  erbjudes  ungdomen  på  dess 
olika  utvecklingsgrader. 

Till  detta  bibliotek  användes,  såsom  en  grundlägg- 
ning, den  del  af  skolans  egen  boksamling,  som  ansågs  för 

ändamålet  tjenlig,  och  genom  ett  urval  bland  talrika  fri- 

villiga gåfvor  tillväxte  det  inom  kort  tid  icke  så  obetyd- 
ligt.   Hvar  och  en  lärjunge,  som  önskar  begagna  sig  af 
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det  samma,  erlägger  en  ärlig  låneafgift  af  i  krona,  hvilka 

medel  användas  till  boksamlingens  uppehållande  och  för- 
ökande. 

Detta  torde  vara  bland  de  första  —  om  ej  rent  af 

det  allra  första  —  af  bibliotek  för  skolgossar  i  värt  land 
och  kan  derför  förtjena  omnämnande. 

Detta  lärjungebiblioteks  böcker  märkas  medels  in- 

fästande  af  en  typtryckslapp :  N.  E.  S.  Lärjimgarnes  bok- 
samling. 

»Förteckning  öfver  lärjungarnes  i  Nya  Elementarskolan 

boksamling»  utkom  1863  (Sthim,  8  sid.)  och  en  ny  kata- 
log 1869  (Sthlm,  19  sid.). 
Denna  »Lärjungarnes  boksamHng»  är  grundad  af  d:r 

Artur  Hazelius. 
(Meddelande  af  d:r  F.  O,  Kjerrström.) 

STOCKHOLM.    LADUGÅRDSLANDS  ELEMENTAR- 
LÄROVERKS BIBLIOTEK. 

Ladugårdslands  Elementar-läroverk  eller  som  det  nu- 

mera heter  »Östermalms  lägre  allmänna  läroverk»  grun- 
dades 1869.  Samtidigt  grundlades  läroverkets  bibliotek, 

hvilket,  ehuru  ingen  egentlig  donation  tillfallit  det,  för 

närvarande  uppgår  till  omkring  2,000  volymer.  Under 

den  tid  läroverket  benämdes  »Ladugårdslands  Elementar- 
läroverk» infästades  i  böckerna  en  typtryckslapp  af  innehåll: 

Tillhör  Ladugårdslands  Elemejttar- läroverks  bibliotek,  men 

numera  märkas  böckerna  med  en  oval  blåstämpel:  Öster- 
malms Lägre  Allntämia  Läroverk. 
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STOCKHOLM.    TYSKA  SKOLANS  BIBLIOTEK. 

Tyska  församlingen  i  Stockholm  räknar  egentligen 

sitt  privilegium  från  konung  Johan  III:s  bref  d  8  Mars 

1 571,  då  tillstånd  bland  annat  lemnades  att  få  bygga  egen 

kyrka,  ehuru  en  sådan  byggnad  ej  kom  till  verkställighet 

förr  än  år  1636.  Till  Tyska  församUngen  höra  alla  i 

hufvudstaden  bosatta,  i  Tyskland  eller  annanstädes  af  tyska 

föräldrar  födda  personer  af  evangelisk  bekännelse,  män  af 

tysk  börd,  tillhörande  nämda  trosbekännelse  och  deras 
hustrur,  om  ock  dessa  härstamma  från  annan  nation  än 

den  tyska,  barn  efter  nämda  föräldrar,  så  länge  de  tillhöra 
föräldrarnes  hus  samt  äfven  derefter,  om  de  det  åstunda, 

äfvensom  stjuf-  och  fosterbarn,  utan  afseende  på  härkomst, 
så  länge  de  äro  medlemmar  af  familjen. 

Af  äldre  handlingar  upplyses,  att  Tyska  församlingen 

redan  år  1574  hållit  en  »läsemästare»  för  ungdomen,  men 

det  var  först  genom  konung  Gustaf  II  Adolfs  privilegium 

af  år  161 2  som  nämda  församling  erhöll  tillstånd  att  in- 
rätta en  fast  skola  för  ungdomen.  Skolan  har  sedan  dess 

ända  tills  år  1888  fortsatt  sin  verksamhet,  märkligt  nog 

hela  tiden  i  ett  och  samma  hus,  n:r  8  Skärgårdsgatan. 

Huset  egdes  i  slutet  af  1500-talet  af  Arnold  Grothusen. 
Sedan  Grothusens  egendom  1603  konfiskerats,  erhöll  Johan 

Chesnecopherus  (f.  1581,  d.  1635)  huset  i  förläning,  men 
det  köptes  omsider  af  Tyska  församlingen  161 1.  Det 

blef  dock  161 4  återvunnet  af  Johan  Messenius,  som  var 

gift  med  Grothusens  dotter.  Efter  Messenii  fall  blef  det 

161 6  försåldt  till  Tyska  församlingens  äldste,  Hans  Meijer, 

borgare  i  Stockholm  och  vinskänk  på  »Förgylda  Lejonet», 
från  hvilken  huset  återkom  till  församlingens  disposition. 

Skolans  —  Tyska  National-Lyceum  eller  som  den 

mera  allmänt  kallades  Tyska  skolan  —  bibliotek  var  an- 
tagligen af  samma  ålder  som  skolan,  att  döma  af  den 
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mängd  böcker  från  1560-  och  1600-talen,  som  der  före- 
komma. Man  finner  der  spridda  delar  af  de  första  upp- 

lagorna af  Luthers  samlade  skrifter  in  folio,  inbundna  i 

kalfskinns-  och  pergamentsband.  Dessa  band,  synnerligast 
de  i  pergament,  äro  konstnärligt  utförda  med  de  finaste 

handpressningar  af  bilder  och  ornament,  ett  arbete,  som 

liknar  dylikt  i  elfenben.  Sorgligt  nog  äro  dessa  bokskatter 

ytterst  illa  medfarna  och  till  en  del  nästan  förstörda.  — 

Biblioteket,  bestående  af  omkr.  1,500  volL,  egentligen  gam- 
mal tysk  litteratur  (teologi,  historia,  resebeskrifningar  och 

tidskrifter),  synes  icke  fått  någon  tillökning  sedan  början 

af  detta  århundrade.  Dess  tillkomst  har  egentligen  skett 

genom  gåfvor;  i  böckerna  finner  man  antecknadt:  Geschenk 

von  Joh.  Gust.  Frisch,  Altermann  Caloander,  Cant.  o.  Col- 
lega  Cleve,  Candidat  Reichel  in  Leipzig  m.  fl. 

Dessutom  eger  biblioteket  en  större  musiksamling  från 

1600-talet,  hvarå  katalog  i  senare  tid  är  upprättad.  Särskildt 

må  omnämnas  6  samlingsband  tyska  kyrkosånger  i  stäm- 

mor, från  1600-talets  början,  bundna  i  pergament.  Enligt 
ett  tryckt  blad,  infäst  i  hvarje  band  framför  titelbladet, 

äro  dessa  samlingsband  skänkta  till  kyrkan.  Nämda  tryckta 

blad  är  af  följande  innehåll: 

(Stvt  §^Uvmn^ 

i)hft  infamratn  p^nwU  Opera  Ut  ̂ tutiå^tn  Äird^tn 

in  ̂ h&^tilm  |tt  jmmtmt^ttnUt  (StUå^tm\$  ntxt^tti^ 
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Bibliotekets  märke  är:  Bibliotheca  Schol,  Teiit,  Hol- 

miensis  i  typtryck  inom  ram  af  rössjor  (fr.  1780-talet.)  En  , 
blåstämpel:  Teutsche  Schule^  Stockholm  har  senare  äfven 

blifvit  använd.  Böcker,  hvilka  utdelades  som  premier  till 

skolgossar  på  1 700-talet,  förseddes  med  ett  typtrycksmärke 
af  följande  innehåll:  Proemium  diligentiae  Classis  [Primae 

o.  s.  v.]  in  Lyceo  Teuton.  Holmiensi  juveni  bonse  spei 

[namnet]  d.  [dato]  17  [år]  adjucatem  [ändradt  till  adjucatum]. 

Efter  Tyska  skolans  upphörande  år  1888  blef  dess 

bibliotek  öfverlåtet  till  S:t  Gertruds  pastorsexpedition. 

Pastorn  d:r  G.  Sterzel  har  under  år  1892  på  nytt  ordnat, 

uppställt  och  katalogiserat  det,  såsom  den  tyska,  S:t  Gert- 
rud-församlingens  i  Stockholms  bibliotek.  Detsamma  har, 

genom  under  senaste  åren  influtna  gåfvor  från  det  Tyska 

Sällskapets  i  Stockholm  bokförråd,  erhållit  en  icke  obe- 
tydlig tillväxt,  förnämligast  af  tyska  klassiker.  Dessutom 

kommer  biblioteket  att  förökas  genom  årliga  uppköp,  hvar- 
till  medel  erhållas  från  Fuhrmanska  stiftelsen. 

På  bekostnad  af  konsul  Robert  Schumburg  har  pro- 

fessor Adolf  Lindberg  utfört  i  stålgravyr,  vidstående  Ex- 
libris  för  biblioteket.  Det  framställer  S:t  Gertrud  stående 

på  månen  (jfr.  Upp.-b.  12:  i),  i  ena  handen  hållande  en 
kalk  och  i  den  andra  en  modell  af  kyrkan  i  dess  forna 

gestalt.  Omkring  detta  S:t  Gertrudsförsamlingens  i  Stock- 
holm gamla  vapen  läses:  Biichersamlung  der  Deutschen 

S:t  Gertrudsgemeinde  in  Stockholm.  Fiirchtet  Gottl  Ehret 
den  König! 
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STOCKHOLMS  GYMNASSII  BIBLIOTEK. 

Stockholms  Gymnasium  öppnades  1821  och  slöts  1880. 

Dess  bibliotek  tillkommet  genom  dels  inköp  vid  olika  tider, 

dels  gåfvor  och  donationer  —  af  bibi.  L.  Hammarsköld, 
prosten  P.  N.  F.  Sandelin  på  Åland,  frih.  B.  von  Beskow, 

pastor  Asping,  flere  bokförläggare  och  författare  samt  all- 

männa akademier  och  sällskap  —  blef  1877  till  väsentlig 
del  katalogiseradt  af  d.  v.  bibliotekarien,  lektor  C.  W.  Svahn. 

Det  blef  sedermera,  jemte  gymnasiets  öfriga  samlingar  och 

undervisningsmateriel,  deladt  mellan  Norra  och  Södra  latin- 
läroverken i  Stockholm*. 

STOCKHOLMS  GYMNASIUNGDOMS  BIBLIOTEK. 

Vid  de  flesta  skolor  i  Stockholm  finnes  utom  skolans 

bibliotek  ett  »lärjungebibliotek»,  afsedt  för  afgiftsfri  utlå- 

ning till  lärjungarne.  Så  var  också  förhållandet  vid  Stock- 
holms Gymnasium.  Sedan  detta  upphörde,  delades  såväl 

dessa  som  öfriga  böcker  mellan  Norra  och  Södra  Latin- 
läroverken. 

De  böcker,  som  tillhörde  nämda  boksamling,  hade  till 

märke  en  blästämpel:  Stockholms  Gymn.  Ungdis  Bibliotek. 

»Förteckning  öfver  Stockholms  Gymnasiiungdoms  biblio- 
tek 1879  utgifven  af  sällskapet  Concordias  biblioteks 

kommité»  utkom  Sthlm  s.  å. 

STOCKHOLM.    K.  RIKS-ARKIVET. 

I  äldre  tider  förvarades  rikets  allmänna  handlingar  hos 

konungens  kanslerer,  hvilka  merendels  voro  biskopar,  Un- 

*  En  historik  öfver  Stockholms  skolor  och  undervisningsväsen  141 9 — 
1880  jemte  utförlig  berättelse  om  Stockholms  gymnasii  bibliotek  läses  uti 
rektorerne  Norinders  och  Gilljams  inbjudningsskrifter  1871  och  1880. 
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der  unionsregenterne  blefvo  dessa  handlingar  tid  efter  annan 

förda  ur  riket,  och  hvad  som  återstod  blef  till  väsentlig 

del  förstördt  genom  en  eldsvåda  1525.  Under  Vasakun- 
garne samlades  och  tillvaratogos  sorgfälligt  alla  allmänna 

handlingar.  Konung  Carl  IX  var  särdeles  nitisk  för  saken, 

och  konung  Gustaf  II  Adolf  bildade  för  den  ett  Riksarkiv, 

hvilken  benämning  första  gången  förekommer  i  ett  kongl. 
förordnande  1620  för  sekreteraren  Peder  Månsson  Utter 

(f.  1566,  d.  1623)  att  »hafva  Riksens  Archivum,  så  väl 
det  nya  som  det  gamla,  under  händer  och  i  förvaring». 

Ända  till  den  stora  slottsbranden  1697,  då  åtskilligt 

af  arkivet  gick  förloradt,  var  Riksarkivet  förvaradt  i  gamla 

Kongl.  slottet.  Sedermera  flyttades  det  till  det  nya.  Först 

1846  blef  ett  särskildt  hus  å  Riddarholmen  inköpt  och 

apteradt  till  Riksarkiv. 

Riksarkivets  bibliotek  grundades  på  1600-talet.  En- 

ligt §  I,  mom.  II  Tryckfrihetsförordningen  blef  hvarje  bok- 
tryckare pligtig  att  utan  betalning  aflemna  i  ex.  »af  allt 

hvad  som  tryckes»  till  Riksarkivet  såväl  som  till  Veten- 

skapsakademien, Kongl.  biblioteket  och  rikets  begge  uni- 

versitet. Från  och  med  1870  upphörde,  på  grund  af  riks- 
dagsbeslut, detta  privilegium  för  Riksarkivet. 

Riksarkivets  bibliotek  omfattar  för  närvarande  25,000 
n:r,  oberäknadt  handskrifterna. 

Gamla  märket  å  böckerna  bestod  i:  Richs- Archivum, 

tryckt  i  guld  å  frampermen.  Numera  stämplas  de  i  ryg- 
gen med :  Kongl.  Riks  Archivet  och  tre  kronor  och  å  titel- 

bladet med  en  svartstämpel:  K.  R.  A.  och  tre  kronor. 
Riksarkivet  sålde  1884  å  bokauktion  i  Stockholm  alla 

för  detsamma  öfverflödiga  böcker. 



STOCKHOLM.    K.  KRIGSARKIVET  OCH  GENERAL- 
STABENS BIBLIOTEK. 

Generalstabens  hufvudstation  är  delad  på  följande  fyra 

afdelningar:  Kommunikations-,  Militärstatistiska,  Krigshisto- 
riska och  Topografiska  afdelningen. 

Under  Krigshistoriska  afdelningen  höra  Krigsarkivet 
och  Generalstabens  bibliotek. 

Innan  Krigsarkivet  fanns,  samlades  kartor,  planer  och 

handlingar  rörande  krigsväsendet  i  Fortifikationskontoret, 

som  inrättades   1695,  samt  i  Kongl.  Maj:ts  Kartsamling. 

Ar  1774  uppgjorde  grefve  Sven  Jac.  Cronstedt  förslag 
till  ett  Krigsarkiv,  hvilket  dock  i  anseende  till  hans  kort 

derpä  inträffade  död  ej  kom  till  utförande.  Med  ledning 

af  detta  förslag  grundlades  arkivet  genom  kongl.  bref  af 

d.  16  April  1805  af  generaladjutanten  G.  W.  af  Tibell  och 

förenades  äfven  pä  Tibells  initiativ  med  den  genom  kongl. 

bref  af  samma  dag  inrättade  Fältmätningskåren.  I  Krigs- 

arkivet skulle  förvaras  alla  under  fältmätningskåren  hö- 
rande samlingar  af  handlingar,  böcker,  kartor,  modeller 

och  instrument.  Kongl.  Majits  kartsamling,  finska  rekog- 
nosceringsverkets kartor  och  flere  enskilda  samlingar  blefvo 

genast  införlifvade  med  arkivet. 

Från  181 1,  då  fältmätningskåren  förenades  med  forti- 
fikationen, lydde  krigsarkivet  under  higenidrkåren  intill 

1 83 1,  då  fältmätningskåren  och  fortifikationen  åter  skildes 

och  den  förra  ombildades  till  Topografiska  kåren.  Med 

topografiska  kåren  var  sedan  krigsarkivet  förenadt  i  mer 

än  40  år  eller  till  slutet  af  år  1873,  då  båda  ingingo  i 
Generalstaben, 

Det  är  först  efter  Generalstabens  flyttning  (år  1876) 

till  dess  eget  hus,  N:o  10  Birger  Jarls  torg  (f.  d.  Frimurare- 
logen och  förut  Rosenhaneska  huset,  afbildadt  i  »Suecia 

Antiqva»),  som  ett  verkligt  krigsarkiv  kunnat  bildas.  Före 

—  102  — 



den  tiden  var  krigsarkivets  samling  af  arkivalier  ringa,  men 

dess  större  den  af  mätbräden  och  annan  redskap  för  kart- 
läggning. Arkivalierna  lydde  ännu  under  en  mängd  olika 

militära  myndigheter.  Om  den  missvård,  för  hvilka  de 

voro  utsatta,  lemnar  K.  Krigsvetenskapsakademiens  tidskrift 

i  sitt  häfte  för  d.  30  April  1880  en  liflig  skildring:  hand- 
lingar »tillvaratogos»  af  enskilde  personer,  sigillsamlare  drefvo 

sina  »forskningar»  i  dem,  bundtar  aflemnades  till  riksbanken, 

för  att  »förädlas»  till  papper  vid  Tumba  pappersbruk  eller 

ock  utdelades  sådana  till  trupperna  för  att  användas  såsom 

patronpapper  och  så  vidare.  Män  saknades  visserligen 
icke,  som  höjde  sin  stämma  mot  detta  barbari,  men  tiden 

var  ej  ännu  mogen  för  en  reform.  En  sådan  tid  kom 
först  dä  vår  nuvarande  konung  befalde,  att  Generalstaben 

skulle  organiseras  såsom  en  särskild  kår  under  egen  chef 

och  till  denna  plats  innehafvare  utsågs  ölversten,  sedermera 

generalmajoren  Hugo  Raab.  Svårligen  kunde  ett  lyckli- 
gare val  ha  skett.  Med  den  för  honom  egna  kraften  grep 

sig  general  Raab  an  med  att  förvandla  den  hittills  döda 

bokstafven  om  ett  krigsarkiv  till  en  lefvande  verklighet. 

Han  utverkade  påbud  om  att  krigskollegii  stora  samlingar 

(2,300  kartor  och  planer)  och  allt  hvad  af  äldre  handlingar 

fanns  vid  olika  regementen  i  hufvudstaden  och  i  lands- 
orten skulle  öfverlemnas  till  krigsarkivet,  och  nu  började 

gamla  folianter  i  mängd  rada  sig  på  hyllorna.  Hans  sträf- 
vanden  tillmötesgingos  äfven  med  välvilja  från  många  civila 

myndigheters  sida,  och  från  Riksarkivet,  Kammarkollegium, 

Krigshofrätten  (2,000  bundtar),  landshöfdingeembetena  samt 
från  Kongl.  Biblioteket  och  Upsala  Universitetsbibliotek 

inflöto  rikliga  bidrag,  att  nu  ej  tala  om  en  mängd  gåfvor 

från  enskilde  (se  Historisk  Tidskrift  I,  sid.  67 — 70). 
Samlingen  af  kartor  och  krigsplaner  är  betydlig.  Så 

finnas  t.  ex.  3,000  krigsplaner  och  15,000  ritningar  öfver 

fästningar,  slott  och  städer.    De  geografiska  kartorna  samt 
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väg-,  gräns-  och  truppförläggningskartorna  uppgå  äfven  till 
betydande  siffror.  Allt  detta  är  ordnadt  i  5  stora  skåp. 
Kartor  och  ritningar  äro  alla  uppfodrade,  så  att  de  ha 

lika  format,  och  försedda  med  tryckta  lappar,  på  hvilka 

står:  Kongl.  Krigsarkivet  Kartong.  N:o...  litt....  Lap- 
parne hafva  olika  färger  för  olika  afdelningar:  krigsplaner 

blå,  fästningar  och  städer  gula,  förläggningskartor  gröna 

o.  s.  v.  Ofver  kartsamlingen  är  en  större  textafdelning 

under  senaste  åren  upprättad.  En  biografisk  samling  är 
påbörjad  och  befinner  sig  i  snabb  tillväxt.  Den  räknar 

förnärvarande  handlingar  om  öfver  25,000  personer. 

En  afdelning  af  krigsarkivet  omfattar  riillor  och 

handlingar  rörande  700  (säger  sjuhundra)  utländska  värf- 
vade  regementen  i  svensk  tjenst,  minnen  från  vår  stor- 
maktstid. 

Man  har  äfven  sökt  bilda  en  så  vidt  som  möjligt  full- 
ständig samling  af  ofjicielt  tryck  (årstryck).  Stora  luckor 

finnas  ännu  deri  på  de  äldre  åren,  men  från  1670-talet  är 

samlingen  i  det  allra  närmaste  fullständig.  Bland  »rari- 

teter» må  nämnas:  20  präktigt  inbundna  folioband,  inne- 
hållande fint  färglagda  teckningar  af  svenska  troféer,  på 

Carl  XI:s  befallning  utförda  af  Oluf  Hoffman  1687,  och  3 

band  etuder  af  Carl  XII  såsom  prins.  I  ett  af  dessa  läses 

följande  anteckning: 

»A:o  1691  d.  8  October  rijtade  iagh  så  groft  och 

plumpade  på  rijtningen,  att  Stuarten  måste  laga  dett  samma, 
derföre  uttlofvar  iagh  nu  att  häreffter  better  rijta,  annars 

skall  Stuarten  aldrigh  vara  pliktigh  att  mera  laga  dett  samma, 

Carolus  P.» 

Endast  namnteckningen  är  af  prinsen,  det  öfriga  synes 

»Stuarten»  (Carl  Magnus  Stuart,  slutligen  general-löjtnant) 
ha  skrifvit. 
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Här  är  icke  platsen  för  en  omfattande  exposé  af 

Krigsarkivets  innehåll.  Vare  det  nog  att  slutligen  nämna, 

det  arkivet  upptager  14,000  fot  i  hyllängd,  hvilket  kan 

gifva  en  föreställning  om  dess  storlek. 
Arkivets  märke  var  i  början  en  liten  typtryckslapp: 

»Kgl.  Krigs- Arkivet  N:o...»;  numera  består  det  af  en 
röd  stämpel:  »Kongl.  Krigsarkivet  Stockholm.» 

Ar  1873  skildes  böckerna  från  Krigsarkivet  och  flyt- 
tades till  Sjöförvaltningens  hus  på  Riddarholmen  och  1876 

till  Generalstabens  hus,  då  de  ordnades  på  tidsenligt  sätt. 

Såsom  förut  är  nämdt,  höra  Krigsarkivet  och  Generalsta- 

bens bibliotek  under  Generalstabens  krigshistoriska  afdel- 
ning.  Generalstabens  bibliotek  är  således  icke  en  fristående 

institution,  ehuru  det  är  förvaradt  i  annan  lokal  i  General- 
stabens hus  än  det  egentliga  krigsarkivet  och  således  i 

viss  bemärkelse  skildt  från  det  senare,  hvartill  det  från 

början  hörde. 

Biblioteket  består  naturligtvis  väsentligast  af  krigs- 

vetenskapliga arbeten,  men  äfven  till  någon  del  af  histo- 
riska, matematiska  och  naturvetenskapliga  verk.  Dess 

grundläggare  var  general  af  Tibell,  hvilken  till  Krigsarkivet 

år  1807  skänkte  sin  betydliga  samling  af  kartor,  böcker 

och  handskrifter.  Ar  181 5  inköptes  frän  kammarrådet 

Casström  en  större  samling.  Ar  181 8  skänkte  grefvinnan 

Meijerfelts,  född  Sparre,  sterbhusdelegare  en  samling  kar- 
tor, böcker  och  krigshandlingar.  Ar  1832  skänkte  major 

Södermark  en  boksamling  af  1,000  vol.  En  del  böcker  har 

tillkommit  från  konung  Carl  den  XV:s  och  prins  Augusts 

boksamlingar.  Från  Kongl.  Biblioteket,  Universitets-biblio- 

teket i  Upsala,  Vitterhets-,  Historie-  och  Antiqvitets-akade- 
mien  samt  Ecklesiastikdepartementet  har  biblioteket  fått 

mottaga  ej  obetydliga  gåfvor.  Likaledes  från  danska  staten, 

hvilken  årligen  öfverlemnar  under  förgånget  år  utkommet 

militärtryck.    Biblioteket  ökas  fortfarande  genom  inköp  för 
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det  belopp,  som  chefen  för  Generalstaben  utanordnar  af 

det  anslag,  som  är  Generalstaben  beviljadt.  Senare  åren 

hafva  omkring  i,ooo  kr.  årligen  blifvit  använda  till  detta 
ändamål. 

Katalog  öfver  biblioteket  utgafs  från  trycket  1879  under 

titel :  Katalog  'öfver  Generalstabens  Handskrifter  och  Böcker. 
Den  I  Augusti  1878  (stor  oktav  LIXx 359  sid.).  År  1885 

följdes  denna  af  Supplementkatalog  N:o  i  öfver  General- 

stabens böcker.  1878  d.  i  Aug.  —  1885  d.  i  Aug.  (oktav 

118  sid.).  För  den  utländska  litteraturen  deltager  General- 
staben numera  i  den  af  Kongl.  Biblioteket  genom  E.  W. 

Dahlgren  årligen  utgifna  Accessionskatalog  för  Sveriges 

offentliga  bibliotek. 
Det  närvarande  volymantalet  torde  kunna  uppskattas 

till  närmare  20,000.  Böckerna  märkas  med  en  blåstämpel 

i  hvars  midt  synas  två  kommandostafvar  i  kors  inom  en 

lagerkrans  och  deromkring:  »Generalstabens  Bibliotek»;  i 

ryggen  med  en  stämpel  lik  den  omnämda,  men  utan  någon 
omskrift.  Dessutom  insättes  ä  frampermens  innersida  en 

typtryckslapp :  Generalstabens  Bibliotek  I  A  o.  s.  v.,  ut- 
märkande de  olika  grupperingarna  af  bibliotekets  böcker. 

STOCKHOLM.    K.  VÄG-  OCH  VATTENBYGGNADS- 
STYRELSENS BIBLIOTEK. 

När  vid  riksdagen  1840  Storamiralsembetet  upplöstes 

och  Rikets  ständer  1841  anvisade  icke  allenast  betydliga 

belopp  till  af  ständerna  bestämdt  angifna  större  eller  mindre 

kanal-,  hamn-,  upprensnings-  och  vägbyggnadsarbeten,  utan 
ock  dessutom  särskilda  fonder  att,  under  vissa  vilkor, 

successivt  af  K.  M:t  disponeras  för  sjösänkningar,  myrut- 
dikningar  och  väganläggningar,  blef  Styrelsen  för  allmänna 
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väg-  och  vattenbyggnader  organiserad  för  att  öfvertaga  led- 
ningen och  kontrollerandet  af  de  arbeten,  som  med  bidrag 

för  dessa  medel  kunde  bringas  till  verkställighet. 

Väg-  och  vattenbyggnadsstyrelsen  har  f.  n.  sina  lokaler 
i  huset  n:r  2  Brunkebergstorg.  Dess  bibliotek,  som  der 

förvaras,  har  småningom  uppkommit  genom  köp  och  gäf- 

vor,  äfvensom  genom  byte  med  förvaltningen  för  väg-  och 
vattenbyggnader  i  Ryssland  och  Finland.  Det  åtnjuter 
från  flera  år  600  kr.  statsanslag.  F.  n.  uppgår  det  till  3 

å  4,000  voll.  och  omfattar  en  mångfald  af  vetenskapsgre- 

nar såsom  statskunskap,  krigsvetenskap,  geografi,  natur- 

vetenskap, ekonomi,  byggnadskonst,  teknologi  m.  m.  äfven- 
som en  större  samling  tryckta  och  handritade  kartor.  En 

systematisk  katalog  föres  och  dessutom  äro  böckerna  för- 

tecknade å  lappar  förvarade  i  cahier.  Såsom  bokegare- 

märke  användes  först  en  typtryckslapp :  Kongl,  Väg-  och 

Vattenbyggnads-Styrelsens  Biblitek,  N:o  sedermera  en 

blåstämpel:  Kongl.  Väg-  vek  Vattenbyggnads-Styrelse?t. 

Numera  äro  böckerna  försedda  med  en  rektangulär  typ- 

tryckslapp :  Ko7igl.  Väg-  och  Vattenbyggnadsstyrelsens  Bib- 
liotek och  derunder  de  olika  kategorierna,  såsom  Krigs- 

vetenskap, Geografi,  Statistik^  Rätts-  vch  Statskunskap 
o.  s.  v. 

STOCKHOLM.    K.  GENERAL-LANDTMÄTERI- 
KONTORETS  ARKIV. 

Landtmäterikontoret  daterar  sig  från  början  af  1600- 

talet,  då  Joh.  Buraeus  erhöll  Carl  IX:s  befallning  att  för- 
anstalta om  landets  uppmätning.  Ar  1630  började  Buraeus 

att  till  »Räkninge-kammaren»  (Kammar-kollegium)  inlemna 
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kartor  öfver  hvarje  landsort.  Efter  Bursei  afsked  förestods 

landtmäteriet  af  inspektörer  intill  år  1683,  då  Landtmäteri- 

kontoret,  utgörande  en  del  af  Kammar-kollegium,  blef 
organiseradt  af  friherre  Carl  Gripenhjelm,  som  blef  dess 

förste  direktör,  hvarjemte  kontoret  flyttades  från  Kammar- 
kollegium till  dess  nuvarande  hus  vid  Kungsträdgården 

och  från  den  tiden  kallades  Kongl.  Landtmäteri-kontoret. 

Samtidigt  grundades  dess  arkiv,  hvilket  är  det  mest  stor- 
artade och  dyrbara,  som  finnes  inom  vårt  land  i  denna 

väg.  Arkivet  omfattar  f.  n.  (1897)  2,312  karte-  och  be- 

skrifningsböcker,  innehållande  geometriska  kartor  och  be- 
skrifningar,  upprättade  vid  landtmäteriförrättningar  inom 

riket.  Dä  hvarje  bok  innehåller  i  genomsnitt  omkring  1 50 

regalark,  finnes  der  således  in  allés  346,800  regalark  kartor 

och  beskrifningar,  hvilka  för  Sveriges  jordbrukare  och  för 

rikets  allmänna  kartverk  utgöra  en  ovärderlig  skatt.  —  Ett 
mindre  bibHotek  finnes  äfven.  Såsom  märke  användes  en 

blåstämpel :  General-Landtmäteri-Kontorets  Arkiv, 

STOCKHOLM.    K.  STATISTISKA  CENTRAL- 

BYRÅNS BIBLIOTEK. 

Den  första  offentliga  åtgärd,  som  vidtogs  för  infor- 
drande af  uppgifter  rörande  antalet  af  rikets  befolkning 

och  dess  tillstånd  i  flere  hänseenden,  skedde  genom  kongl. 

brefven  d.  22  April  1735  och  d.  29  Jan.  1736.  Genom 
det  förstnämda  förordnades,  att  landshöfdingarne  skulle  för 

hvarje  riksdag  till  K.  M:t  insända  uppgift  om  tillståndet  i 

länen,  inbyggarnes  till-  eller  aftagande  m.  m.,  och  genom 
det  sistnämda,  att  konsistorierna  i  riket  skulle  från  hvarje 
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stift  infordra  och  till  K.  M:t  insända  förteckningar  på  alla 

födde  och  döde,  till  en  början  frän  och  med  1721  till  och 

med  1735  och  sedermera  framgent  för  hvarje  år.  En  följd 

häraf  blef  inrättandet  af  Tabellverket  174g,  hvars  kcmmit- 
terade  hade  att  bearbeta  och  utgifva  de  insända  statistiska 

uppgifterna.  Den,  som  härvid  inlade  största  förtjensten, 

icke  allenast  på  grund  af  sina  kunskaper,  utan  äfven  genom 

ovanlig  arbetsförmåga  och  nit  för  det  allmänna  bästa,  var 

den  bekante  vetenskapsmannen,  sekreteraren  i  K.  Veten- 
skapsakademien Per  Vilh.  Vargentin.  Öfrige  kommitterade 

voro  kanslirådet  Edv.  Carleson,  assessor  Ulr.  Rudenschöld 

och  öfverdirektör  Jakob  Faggot.  Genom  k.  bref  af  d.  1 1 

Okt.  1756  konstituerades  den  s.  k.  Kongl.  Tabellkoimnis- 
sio7ten,  till  hvars  ledamöter  ofvannämda  personer  utnämdes. 

Under  en  ordförande  och  fyra  ledamöter,  af  hvilka  ett  kam- 
marråd och  ett  medicinalråd,  har  nämda  Tabellkommission 

fortfarit  att  utgöra  en  särskild  styrelse,  ända  till  dess  att 

Kongl.  Statistiska  Centralbyrån  år  1858  inrättades.  Sedan 

detta  embetsverk  omorganiserats  och  erhållit  nådig  instruk- 

tion år  1879,  äro  dess  ordinarie  embets-  och  tjenstemän: 

en  öfverdirektör  och  chef  samt  3  förste  aktuarier  (tjenste- 
män af  andra  lönegraden)  och  2  aktuarier  (tjenstemän  af 

första  lönegraden).  Af  aktuarierne  skall,  enligt  instruktio- 
nen, den  ene  bl.  a.  utöfva  närmaste  vården  om  biblioteket. 

Statistiska  Centralbyrån  åligger  att  med  ledning  af  de 

uppgifter,  som  skola  till  Centralbyrån  afiemnas,  hvart  år 

bearbeta  och  i  berättelse  oftentliggöra  rikets  befolknings- 

statistik, att  hvart  tredje  är,  då  allmänna  val  till  Riks- 

dagens Andra  kammare  skola  verkställas,  offentliggöra  upp- 
gift å  folkmängden  vid  det  nästförflutna  årets  slut  inom 

hvarje  kommun,  härad,  tingslag,  domsaga,  stad  och  län; 

att  i  öfrigt  utarbeta  och  offentliggöra  statistiska  redogörel- 
ser beträffande  riksdagsmannavalen,  årsväxten,  kommunernas 

fattigvård  samt  kommunens  och  landstingens  finanser  och 



att  ombesörja  offentliggörandet  af  hushållningssällskapens 
årsberättelser  rörande  jordbruk  och  boskapsskötsel  samt 

K.  M:ts  befallningshafvandes  femårsberättelser;  dessutom 

i  ett  ordnadt  arkiv  förvara  de  till  byrån  inkomna  dubletter 

af  presterskapets  ministerialböcker  samt  de  statistiska  upp- 
gifter af  annat  slag,  hvilkas  innehåll  ej  genom  de  tryckta 

redogörelserna  kan  anses  hafva  blifvit  tillräckligt  bekantgjordt^ 
äfvensom  att  i  mån  af  dertill  anvisade  tillgångar  underhälls 

ett  statistiskt,  topografiskt  och  statsekonomiskt  bibliotek. 

Grundstommen  till  Statistiska  Centralbyråns  bibliotek 

hvilket  uteslutande  omfattar  statistik,  geografi,  topografi 

och  nationalekonomi,  är  dels  den  boksamling,  som  Central- 
byrån fick  mottaga  från  K.  Tabellkommissionen,  och  dels 

den  samling  statistiska  arbeten,  hvilka  Statistiska  Central- 
byråns förste  chef,  medicinalrådet  Fr.  Th.  Berg,  medförde 

från  den  resa,  som  han  sommaren  1855  under  tre  månader 

på  offentligt  uppdrag  gjorde  i  Frankrike,  Belgien  och  Eng- 
land, för  att  genom  forskningar  på  ort  och  ställe  om  de 

bäst  organiserade  statistiska  anstalter  förskaffa  nödiga  upp- 
lysningar, äfvensom  för  att  inköpa  sådana  statistiska  verk, 

som  icke  genom  utbyte  mot  svenska  arbeten  af  samma 

slag  kunde  erhållas.  Det  sålunda  bildade  statistiska 

biblioteket  uppgick  till  1,500  volymer.  Ar  1870  hade  vo- 
lymantalet växt  till  omkring  10,000,  och  för  närvarande 

uppgår  det  till  vid  pass  25,000,  hvartill  kommer  en  större, 

värdefull  samling  kartor.  Grunden  till  denna  oerhörda  till- 
växt är  mest  att  söka  i  den  mängd  officiella  statistiska 

publikationer,  hvilka  från  främmande  länder,  till  och  med 

Kina  och  Japan,  ärligen  erhållas  genom  byte.  (Endast  det 
statistiska  trycket  från  Amerikas  Förenta  Stater  upptager 

en  väggyta  af  åtminstone  400  qvadratfot.)  Åtskilliga  in- 
hemska gåfvor  hafva  äfven  tillfallit  biblioteket.  Dessutom 

har  det  ett  särskildt  anslag,  hvilket  1877  från  1,000  kronor 

höjdes  till  1,500  kronor  årligen,  för  inköp  af  böcker  och 
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deras  inbindning.  Det  är  ett  väl  vårdadt  och  strängt 

systematiskt  ordnadt  bibliotek. 
Sällan  kan  man  inom  bokverlden  tala  om  »fullständig 

samling»  af  någonting,  men  i  Statistiska  Centralbyråns 
bibliotek  är  detta  fallet  med  ganska  många  publikationer. 

Så  t,  ex.  finnes  Journal  des  Economistes  komplett  (började 

utgifvas  1842);  vidare  Jahrbucher  fur  Nationalökonomie 

und  Statistik  (började  utg.  1863);  Zeitschrift  för  die  ge- 
saminte  Staatswissenschaft  (den  s.  k.  Tiibingertidskriften, 

som  började  utg.  1844);  Journal  of  tJie  Statistical  Society 

of  London  (började  utg.  1839);  Pe termann' s  Geographische 
Mittheilungen  fullständig  (första  årg.  1855);  Annuaire  de 

VEconomie  politique  alla  årg.  fr.  o.  m.  1845  (saknas 

endast  första  årg.  1844);  Almanack  de  Gotha  alla  årg. 
fr.  o.  m.  1822.  Dessutom  finnas  de  flesta  främmande  länders 

officiella  statistiska  publikationer  fullständiga.  Svenska  ka- 

lender- och  matrikelafdelningen  är  i  det  närmaste  komplett. 

Äfven  finnes  en  samling  äldre  sällsynta  topografiska  arbe- 
ten. Att  biblioteket  mest  omtattar  utländskt  tryck,  ligger 

i  sakens  natur,  då  det  uteslutande  är  ett  statistiskt  bibliotek. 

Biblioteksmärket  är  en  blåstämpel,  hvari  —  omkring 

3  kronor  —  läses:  »K.  Statistiska  Centralbyrån».  De 
böcker,  mest  svenska,  som  Centralbyrån  fatt  i  arf  efter 

Tabellkommissionen,  äro  stämplade  med  ett  blått  aftryck 

af  den  senares  sigill;  Svea,  hållande  en  sköld  med  tre 

kronor,  och  framför  en  Janusbild,  framräckande  en  tafla;  i 

kanten  läses:  K.  Tabell-Kommissionens  Sigill. 

STOCKHOLM.  FORTIFIKATIONS-BIBLIOTEKET 
OCH  ARKIVET. 

När  biblioteket  grundlades,  finnes  ej  antecknadt.  Man 
kan  af  der  befintliga  böcker  m.  m.,  som  bhfvit  skänkta  af 



grefve  Eric  Dahlberg,  se  att  det  redan  funnits  till  under 

medlet  af  1600-talet. 

Bibliotekets  ändamål  är  att  lemna  nödiga  hjelpkällor 
åt  fortifikationsofficerare  med  vederlikar  vid  studier  i  mili- 

tära ändamål.  Det  är  inrymdt  i  Fortifikationens  expedi- 
tion 2  tr.  upp  i  Arméförvaltningens  hus  och  innehåller 

omkring  3,000  band  krigsvetenskapliga  böcker,  dels  tryckta o 
och  dels  i  manuskript.  Ar  1876  utkom  tryckt  katalog,  upp- 

rättad af  kapten  A.  W.  Brunius. 

Bibliotekets  förnämsta  raritet  är  en  samling  af  Dahlbergs 

ritningar  öfver  in-  och  utländska  städer,  slott  och  fästen. 
Det  är  en  i  rikt  guldpressadt  pergamentsband  inbunden  stor 

tvärfolio,  å  hvars  första  blads  baksida  finnes  följande  an- 
teckning: »Denna  Book  med  alla  des  afritningar  hafwer  Jagh 

undertecknat  medh  eegen  handh  giort  den  tijdh  Jagh  Anno 

1648  war  Conducteur  hos  Herr  Feldtmarskalken  Mander- 

felt  som  då  warande  Öfverste  och  Commendant  j  Demmin 

sambt  General  Director  öfver  de  Pomerske,  Mäklenburgiske, 
Markische,  Bremische  och  Westfalische  Fortificationerne, 

hvilken  Book  förfärdigades  för  herr  Feldtmarskalken  Torsten- 
son, som  henne  sedan  förährade  till  Hennes  Konglig  Maij:t 

Drottningh  Christina.  Men  Bibliothecarien  Vossius  tog 

ibland  andre  rare  saker  och  denna  Book  bort  medh  sigh  åt 

Hålland,  hvarest  hans  Exell:  Riksdrotzeth  Greff  Magnus 

De  la  Gardie  henne  af  honom  kiöpte  för  600  Rdhlr:  brin- 
gades henne  medh  sigh  j  Rijket  igen.  Men  anno  1683 

förährade  hans  Exell:  densamma  till  Hans  Kongl.  Maij:t 

Konung  Carl  den  Elofte,  Och  hans  Maijestät  lefwererade  migh 

densamma  j  Fortifications  Contoiret  att  förwara.  Altså  går 

det  till,  den  häst  som  förtienar  hafran  får  den  intedt;  lagh 

fick  icke  den  ringaste  penningh  för  mitt  arbete,  Men 

Vossius  lät  sigh  derför  väl  betahla.    E,  Dahlbergh.» 
Äfvenså  finnes  i  biblioteket  ett  band  in  folio:  »The 

första  Tekningar  som  Hans  Kongl.  Höghet  Princ  Carl 
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hafwer  öfwat  sig  med  uti  rijtande,  dock  så  dhet  han  till 

att  wänia  handen,  hafwer  allenast  rijtadt  effter  de  Linier 

som  föruth  med  rijtkåhl  eller  blijarts  uthkastade  varit,  af 

des  Cammar- Herre  Stuart,  1689.» 

Fortifikations -Arkivet  innehåller  enligt  skrifna  kata- 
loger : 
a.  Planer  och  kartor  m.  m.  öfver  svenska  fästningar 

från  äldsta  till  närvarande  tid. 

b.  Planer  och  kartor  öfver  en  del  utländska  fästnin- 

gar, af  hvilka  somliga  fordom  tillhört  Sverige.  (De  flesta 

sådana  ritningar  äro  lemnade  till  Krigs-arkivet.) 
c.  Ritningar  till  under  Fortifikationens  värd  stående 

kasern-bygnader  samt  förslag  till  sådana. 
d.  Ritningar  och  beskrifningar  till  fortifikationsmateriel 

m.  m.  dylikt. 

I  arkivet  förvaras  äfven  en  del  modeller  i  upphöjdt 

arbete,  af  hvilka  några  äro  särdeles  väl  utförda.  De  flesta 

äro  från  Dahlbergs  tid  och  hafva  »inlewereradts»  i  början 
af  1680-talet. 

Sådana  modeller  finnas  öfver  Bohus  fästning,  Calmar, 

Carlskrona,  Fredriksborgstornet,  Göteborg,  Halmstad,  fästet 

Hvalfisken  utanför  Wismar,  tornet  Kronan  vid  Göteborg, 

Kungsholms  fästning,  Nya  Elfsborgs  fästning,  Reval  och 

Riga,  redutt  vid  Stralsund  1758,  gamla  Vaxholms  fäst- 
ning, Wismar,  tornet  Vestgöta  Lejonet  vid  Göteborg  m.  fl. 

Dessa  modeller  blefvo  på  1880-talet  reparererade  och 
uppsatta  i  biblioteket. 

Biblioteksmärket  består  dels  i  en  stämpel,  dels  i  en 

gul  typtryckslapp,  hvarå  läses:  Stockholms  Fortifikations- 

Bibliotek,  Arkiv-märket  består  af  en  hvit  typtryckslapp: 

Kongl.  Fortifikations- Ar kiif et  N:o  . .  . 
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STOCKHOLM.  K.  KRIGSAKADEMIENS  Å  CARLBERG 
BIBLIOTEK. 

Krigsakademien  ä  Carlberg  stiftades  d.  17  Juni  1792 

af  hertig  Carl,  sedermera  konung  Carl  XIII.  Akademiens 

elever  kallades  kadetter,  och  med  ett  antal,  som  slutligen 

öfversteg  200,  samt  med  omvexlande  4-  och  5-årig  kurs 
fortsatte  akademien  sin  verksamhet  till  år  1862,  dä  de  två 

lägsta  klasserna  borttogos  och  namnet  krigsakademi  ut- 
byttes mot  krigsskola.  Efter  sjökrigsskolans  stiftande  1 868 

flyttades  sjökadetterne  till  denna.  År  1874  inskränktes 

kursen  vid  krigsskolan  till  14 — 15  månader,  och  det  be- 
stämdes, att  alla  inträdande  elever  (benämningen  kadett 

upphörde  då)  skulle  såsom  volontärer  fullgjort  viss  tjenst- 
göring  samt  dessutom  aflagt  mogenhetsexamen,  hvilken 

bestämmelse  1881  ändrades  således,  att  endast  underoffi- 
cerare skulle  antagas  till  elever. 

Krigsskolans  bibliotek  består  af  omkring  4  å  5,000 

vol.,  af  hvilka  kanske  150  från  äldre  tider  tillhört  slottet. o 
Återstoden  utgöres  dels  af  kontreamiralen  Magnus  Rosén  v. 

Rosensteins  samling,  omkring  3,000  volymer,  dels  af  strödda 

bidrag.  A  ryggarne  äro  böckerna  stämplade  med  K.  K.  A. 

i  guld  och  innanför  permarne  med  en  koppargravyr:  Kongl. 

Krigs- Academiens  Bibliothek  Tillhörig  .  .  .  N:o  .  .  . 

STOCKHOLM.    K.  ARTILLERI-  OCH  INGENIÖR- 
HÖGSKOLANS  BIBLIOTEK. 

Artilleri-läroverket  å  Marieberg  grundlades  181 5  af 

general-fälttygmästaren  Carl  von  Cardell.  Från  1860  kal- 

lades läroverket  »Kongl.  Krigs-Högskolan»  och  från  1878 

»Kongl.  Artilleri-  och^Ingeniör-Högskolan».  Dess  bibliotek 
grundades  på  1820-talet,  genom  gåfvor  af  von  Cardell  och 
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öfverste  von  Helvig  och  har  sedan  dess  utvidgats  genom  år- 
liga inköp  af  värdefulla  arbeten  samt  en  mängd  gåfvor  af 

enskilda.  Det  har  i  sammanhang  med  högskolans  inflytt- 
ning till  hufvudstaden  (Artillerigården)  år  1884  ordnats 

på  ett  systematiskt  sätt  och  är  nu  inrymdt  i  en  särskild 

sal  i  den  nya  lokalen.  Volymantalet  är  för  närvarande 

omkr.  8,000,  som  fördelar  sig  på  de  olika  ämnena:  Ar- 
tillerivetenskap, Matematik,  Fysik,  Kemi,  Naturvetenskap, 

Historia,  Geografi  m.  m.,  Ingeniörvetenskap  och  Fortifikation, 

Blandade  ämnen,  Hästkännedom,  Krigshistoria,  Krigskonst, 

Ordböcker,  Tidskrifter  och  Journaler,  Rullor  och  Kataloger. 

Dessutom  hör  till  biblioteket  en  del  kartor,  föreläsnings- 
planscher, ritningar  m.  m. 

De  äldre  böckerna  äro  å  ryggen  märkta  med  en 

stämpel,  framställande  trumma,  kanon,  spjut  och  flagga. 

Dessutom  äro  böckerna  vid  olika  tider  märkta  med  stämp- 

lar å  titelbladet:  i.  KongL  Artilleri-Läroverket.  2.  Kongl. 

Krig s- Hög  skolan  f  omkring  tre  kronor.  3.  Kongl.  Artilleri- 
och  Ingeniör- Högskolan^  omkring  tre  kronor. 

Katalog  finnes  endast  skrifven.  Den  är  utförlig  och 

strängt  systematiskt  upprättad  samt  försedd  med  ett  in- 
tressant författareregister. 

STOCKHOLM.  ARTILLERISTYRELSENS 
BIBLIOTEK. 

Biblioteket,  förut  benämdt  »Generalfålttygmästareembe- 
tets  bibliotek»,  uppgående  till  öfver  2,000  band,  förvaras 

f.  n.  liksom  Artillerihögskolans  bibliotek  vid  Artillerigården. 

Den  består  af  artillerivetenskapliga  tidskrifter  och  modern 
litteratur  inom  samma  branche.  Dessutom  finnas  äldre 

ritningar  för  artilleristudier,  af  högt  värde.    Af  rtilleriför- 
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valtningen  tillgängliga  medel  anordnas  ett  ringa  anslag  till 

inköp  af  böcker.  Anslag  i  förening  med  förvaltningen  har 

sökts,  men  ej  af  riksdagen  beviljats. 

Böckerna  äro  märkta  med  stämpel  i  guld  å  ryggen: 

Gener alfälttygniästareembetet  och  sednare :  Artilleristyrel- 
sens bibliotek,  båda  dessa  stämplar  omkring  artilleriemble- 

mer  (äskviggar  och  en  granat  som  kreverar).  Nuvarande 

biblioteksmärke  är  en  blåstämpel:  Artilleristyrelsen. 

STOCKHOLM.    K.  SVEA  LIFGARDES  BIBLIOTEK. 

Konungens  Svea  Lifgarde  är  det  äldsta  regemente 

inom  svenska  armén,  då  det  räknar  sitt  ursprung  från 

Gustaf  II  Adolfs  första  regeringstid  (1613).  Det  har 

många  gånger  vexlat  namn.  Under  30-åriga  kriget  nämdes 
det  Konungens  Hof regemente,  äfvensom  Gula  rcgeme^itet, 

hvarförutom  regementet  vissa  tider  benämts  efter  kommen- 
derande öfversten.  Från  d.  7  April  1809  har  det  haft  sitt 

nuvarande  namn. 

Regementsofficerarnes  bibliotek  är  ej  äldre  än  från 

1859  samt  är  uppkommet  genom  .gåfvor  och  inköp.  Det  utgör 

omkring  1,500  vol.,  omfattande  militärtidskrifter,  reglemen- 

ten och  förordningar,  krigshistoria,  befästningskonst,  sjuk- 
vård, allmän  historia,  geografi,  vitterhet,  diverse  samt 

planschverk.  Bland  sistnämda  må  omnämnas  ett  album  in 

folio  med  öfver  300  kolorerade  originalhandteckningar  af 

Dardel  d.  ä.  och  Dardel  d.  y.  samt  en  fanjunkare  Schuh- 

knecht,  Ridderstolpe  m.  fl.  Samtliga  teckningarna  äro  kar- 
rikatyrer,  syftande  på  händelser  inom  regementet.  Ett 

annat  album  in  qvarto  innehåller  fint  utförda  porträtt  i 

aqvarell  af  alla  tjenstgörande  officerare  under  1857 — 5^» 
målade  af  Dardel  d.  ä. 

Böckerna  äro  försedda  med  en  stämpel  å  permen  i 

förgyllning,  hvilken  framställer  en  officersepälett  med  Me- 
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dusahufvud,  omgifvet  af  8  fanor  och  en  grenadiermössa ; 
ofvantill  omskrift:  Konimgens  Svea  Lif garde. 

Från  regementskassan  utgå  ärligen  150  kr.  för  inköp 
af  böcker. 

STOCKHOLM.    K.  SVEA  LIFGARDES  MUSIKKÅR. 

Denna  kår  eger  en  ganska  vacker  samling  musikalier 

och  böcker,  i  h vilka  införts  en  lapp,  hvarå  i  typtryck,  inom 

röd  ram,  läses :  N:o  .  .  .  Kongl.  Svea  Lif  gardets  Harmoni 
Bibliotek. 

STOCKHOLM.    LIFKOMPANIETS  AF  KONUNGENS 

SVEA  LIFGARDE  BIBLIOTEK. 

Manskapet  vid  nämda  garde  eger  en  samling  goda 

böcker,  tillkomna  genom  gåfvor.  Uti  böckerna  är  insatt 

en  typtryckslapp :  Lif  kompaniets  af  Konungens  Svea  Lif 

garde  Bibliotek  N:o .  .  . 

STOCKHOLM.    K.  LIFGARDETS  TILL  HÄST 

BIBLIOTEK. 

Konungens  Lifgarde  till  häst  är  ett  värfvadt  rege- 
mente, som  leder  sitt  ursprung  från  de  Lätta  Dragoner, 

som  1770,  på  grund  af  Rikets  ständers  beslut  vid  1769 

— 1770  arens  riksdag,  uppsattes  i  Finland.  Ar  1772  öfver- 
fördes  två  sqvadroner  af  truppen  hit,  och  året  derpå  ut- 

färdade Kongl.  Maj:t  stat  för  »Lifgardet  till  häst»,  bestå- 
ende af  5   sqvadroner,  af  hvilka  2  i  Stockholm  och  3  i 
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Finland.  Efter  att  flere  gånger  vexlat  namn,  fick  det  1806 

sitt  nuvarande,  eller  samma  som  det  hade  i  den  af  Kongl. 

Maj:t  1773  utfärdade  stat.  Sedan  1797  har  konungen 

varit  regementets  chef.  Dess  personal  utgör  f.  n.  23  offi- 
cerare, 13  civilmilitärer,  29  underofficerare  samt  400  man. 

Lifgardets  till  häst  officersbibliotek  stiftades  af  officers- 

corpsen  omkring  1830.  Gåfvor  till  det  ha  varit  ringa,  och 

dess  tillväxt  grundar  sig  nästan  uteslutande  på  de  uppköp, 

som  årligen  göras.  Hvarje  officer  betalar  10  kr.  i  inträdes- 
afgift  samt  kr.  7:  50  i  årsafgift.  Dessutom  tillkomma  75 

kronor  af  H.  M.  Konungen.  Den  enda  egentliga  donationen 

värd  omnämnande  är  den,  som  erhölls  från  öfverstelöjt- 
nant  Hugo  Biels  (f.  1833  d.  1886)  sterbhus,  bestående  af 

mestadels  engelska  arbeten  af  Gibbon  m.  fl.,  präktigt  in- 
bundna, utgörande  omkring  300  volymer,  förvarade  i  ett 

särskildt  skåp.  En  del  af  dessa  böcker  har  tillhört  B:s  far 

och  äro  försedda  med  hans  Ex-libris:  tyskt  adligt  vapen 
med  C.  F.  Biel  under;  resten  består  egentligen  af  tyska 

krigsvetenskapliga  arbeten.  De  öfriga  böckerna,  förvarade 
i  två  stora  skåp,  omfattande  historia  och  krigsvetenskap, 

äro  bundna  i  solida  band  och  märkta  i  ryggen  med  L.  T.  H. 

och  en  stämpel,  afbildande  fyra  standar,  en  husarmössa 

och  vapensköld  med  tre  kronor.  Tillsammans  med  den 

Bielska  donationen  utgör  biblioteket  omkring  2,000  band. 

STOCKHOLM.   K.  ANDRA  LIFGARDETS  BIBLIOTEK. 

Det  regemente,  som  nu  bär  namnet  »Göta  Lifgarde», 

uppsattes  ursprungligen  år  1741,  då  åt  kaptenen  i  svensk 

och  öfverstelöjtnanten  i  fransk  tjenst,  sedermera  fältmarskalken 

grefve  Gustaf  David  Hamilton  genom  kongl.  resolution  af 

d.  13  Juli  s.  å.  uppdrogs  att  värfva  manskap  för  svenska 
kronans  räkning. 
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Gardets  bibliotek  stiftades  182c  genom  att  några  offi- 

cerare dels  med  penningebidrag,  dels  med  böcker  åstad- 

kommo  dess  början.  Sedermera  har  det  årligen  växt  ge- 
nom bestämda  bidrag.  Skrifter  i  militära  ämnen  böra 

företrädesvis,  ehuru  ej  uteslutande,  inköpas.  Regementets 
officerare  och  underofficerare  erhålla  ur  biblioteket  boklån. 

Bibliotekets  ändamål  är  att  genom  inköp  af  värderika  böcker 

och  deras  utlånande  tillhandahålla  delegarne  en  nyttig  och 
bildande  läsning. 

Tryckt  katalog  finnes  ej,  men  väl  en  systematiskt  upp- 
rättad skrifven  sådan  med  följande  hufvudafdelningar : 

I.  Krigskonst.  2.  Krigshistoria.  3.  Topografi  och 

Geografi.  4.  Militär-helsovård.  5.  Artilleri-  och  hand- 
gevärslära. 6.  Fortifikation.  7.  Reglementen  och  In- 

struktioner. 8.  Krigs-lagfarenhet  och  förordningar.  9. 
Militära  tidskrifter.  10.  Skrifter  af  blandadt  militäriskt 

innehåll.  11.  Militär-litteratur-föreningens  arbeten.  12. 
Historia.  13.  Statistik  och  organisation.  14.  Biografier 

och  memoirer.  15.  Skönlitteratur  och  resebeskrifningar. 

16.  Blandade  ämnen.  17.  Rullor,  Kalendrar  och  Kata- 

loger. 18.  Tidskrifter  och  Tidningar.  19.  Kartor,  Plansch- 
verk, Fotografier  m.  m. 

Biblioteket  innehåller  något  öfver  1,000  vol.  Böckerna 

äro  märkta  dels  med  en  stämpel:  Kgl.  2:dra  Lifgard:s 

Boksamling,  dels,  sedan  1894,  med  en  etikett,  röd  och 

hvit,  i  kamétryck:  K.  Andra  Lifgardets  Boksamling.  I 

midten  af  etiketten  en  upphöjning  i  hvitt  för  anteckning 
af  n:r. 
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STOCKHOLM.    K.  SVEA  ARTILLERIREGEMENTES 
BIBLIOTEK. 

Det  i  Stockholm  förlagda  Kongl.  Svea  Artilleri- 
regementet räknar  sin  tillvaro  från  år  1794,  då  artilleriet 

delades  på  fyra  regementen:  Svea,  Göta,  Wendes  och 
Finska. 

Regementets  —  eller  kanske  rättare  regementsofficerar- 

nes —  bibliotek  är  f.  n.  obetydligt.  Dess  innehåll  är  ar- 

tilleri- och  militärvetenskap  samt  historia.  Det  utgör  omkring 
500  volymer,  af  h vilka  200  tillfallit  det  genom  donation 

af  general  C.  Gid.  Sinclair.  Dessa  böcker  förvaras  i  ett 

särskildt  skåp,  ofvanför  hvilket  gifvarens  namn  och  titlar 

äro  målade.  Böckerna  äro  ej  försedda  med  märke  eller 

stämpel,  och  endast  en  skrifven  katalog  finnes.  Ett  anslag 

af  150  kr.  till  bokinköp  utgår  ärligen  af  regementskassan. 

STOCKHOLM.  MILITÄR-SÄLLSKAPETS 
BIBLIOTEK. 

På  initiativ  af  löjtnanterne  Edmund  Reinh.  Peyron 

vid  K.  Svea  Lifgarde,  frih.  Joachim  Tawast  Beckfries  vid 

K.  Lif-Gardet  till  häst  och  grefve  Fredrik  Horn  vid  K. 

Andra  Lif-Gardet  konstituerade  sig  Militär-Sällskapet  i 
Stockholm  d.  27  Dec.  185 1,  hvarefter  det  d.  2  Jan.  1852 

antog  sina  stadgar.  »Militär-Sällskapets  ändamål»,  heter 
det  i  första  paragrafen,  »är  att  närmare  förena  de  olika 

vapnens  så  militära  som  civila  ledamöter  genom  beredande 

af  en  gemensam  samlingsplats,  äfvensom  att  genom  före- 
drag eller  anföranden  i  krigsvetenskapen  och  de  i  samband 

dermed  egande  kunskapsgrenar  samt  genom  utbyte  af 

tankar  i  de  till  krigsyrket  hörande  ämnen  o.  s.  v.  sprida 

—  120 



ökad  kunskap  uti  och  kärlek  för  krigsvetenskapens  så  väl 

teoretiska  som  praktiska  delar». 

År  1858  valdes  generalmajoren  Samuel  Wilh.  Nauck- 
hoff  till  sällskapets  ordförande  och  d.  v.  löjtnanten  vid 

Andra  Lifgardet  G.  W.  v.  Francken  till  verkställande  di- 
rektör. Frän  denna  tidpunkt  började  en  friskare  lifsluft 

genomströmma  sällskapet  och  gifva  fart  åt  dess  bemödan- 
den. Följden  häraf  blef,  förutom  det  att  egna  möbler, 

biljard  och  piano  inköptes,  att  ett  bibliotek  grundades. 

Inköpet  af  kommendörkapten  Wilh.  Lavéns  samling  af 

Krigs  vetenskaps- Akademiens  handlingar  m.  m.  var  den  ringa 
början  till  det  värdefulla  bibliotek,  som  genom  verkställande 
direktören  v.  Franckens  energi  kom  till  stånd.  Bibliotekets 

tillväxt  har  icke  förorsakat  sällskapet  några  synnerligt  stora 

utgifter,  utan  grundar  sig  denna  nästan  uteslutande  på 

gåfvor  från  en  mängd  personer,  hvilka  hr  v.  Francken 

lyckats  intressera  för  saken.  Förteckningen  på  dem  som 

förärat  gåfvor  till  Militär-Sällskapets  bibliotek  och  samlingar 
upptager  icke  mindre  än  272  namn.  Tredje  och  sista 

upplagan  af  Förteckning  på  Militär-Sällskapets  i  Stockholm 
Böcker  m.  ni.  upprättad  af  G.  W.  v.  Francken  år  1876 

utkom  1 88 1,  med  ett  bihang  upptagande  hvad  som  till- 
kommit efter  år  1876.  Hr  v.  Francken  afgick  1881  från 

direktörskapet*,  och  från  nämda  år  har  biblioteket  icke  haft 
någon  tillväxt,  som  förtjenar  omnämnande.  Af  nämda 

katalog  finner  man,  att  biblioteket  innehåller:  Teologi  och 

Filosofi  9  n:r  (deribland  ett  prydligt  ex.  af  Carl  XII:s  bibel, 

skänkt  af  Hans  Maj:t  Konungen);  Exercis-  och  Tjenst- 

göringsreglementen,  127  n:r;  Artilleri-  och  Handgevärslära 
44  n:r;  Fortifikation  och  Topografi  41  n:r;  Sjöväsende  30 

n:r;  Krigslagfarenhet  etc.  82  n:r;  Taktik,  Strategi,  Krigs- 

*  Vid  hr  v.  Franckens  afgång  lät  sällskapet  måla  hans  porträtt  i 
olja.    Detta,  utfördt  at  Södermark  d.  y.,  hänger  i  sällskapets  lokal. 



historia  och  Krigsvetenskap  i  allmänhet  201  n:r;  Militär- 

litteratur-föreningens arbeten  27  n:r;  Militära  tidskrifter  21 
n:r;  Historia,  Biografi,  Geografi  och  Resebeskrifningar  185 

n:r;  Juridik,  Statistik  och  Statsekonomi  35  n:r;  Matematik 

och  Naturvetenskaper  38  n:r;  Pedagogik,  Gymnastik  och 

Medicin  28  n:r;  Vitterhet  36  n:r;  Rangrullor,  Kalendrar 

och  Matriklar  44  n:r;  Tidskrifter  och  Tidningar  28  n:r; 

Blandade  ämnen  162  n;r;  Musik  58  n:r;  Planschverk,  Gra- 
vyrer och  Fotografier  135  n:r;  Kartor  92  n:r. 

Värdet  af  Sällskapets  bibliotek  och  samlingar  anslås 

till  27,028  kronor  24  öre,  enligt  värderingsinstrument,  upp- 
gjordt  af  sakkunnige  år  1881. 

Å  böckernas  ryggar  är  vid  inbindningen  med  typer 

tryckt:  Militär-Sällskapet.  Något  annat  egaremärke  be- 

gagnas ej  för  dem. 
Ehuru  egentligen  ej  hörande  till  vårt  ämne,  kunna  vi 

dock  ej  undgå  att  nämna  något  om  de  märkliga  samlingar, 

som  tillhöra  sällskapet.  Först  och  främst  finnas  21  större 

porträtt  i  olja  af  samtlige  Sveriges  konungar  från  Gustaf 

Wasa  till  Oscar  II,  dertill  ett  porträtt  af  Prins  Gustaf  och 

ett  af  d.  v.  Hertigen  af  Östergötland,  skänkt  af  H.  K.  H., 

dä  han  var  sällskapets  ordförande.  Porträtten  från  Gustaf 

Vasa  t.  o.  m.  Carl  XIV  Johan  äro  skänkta  af  numera  aflidne 

öfverstelöjtnanten  G.  W.  v.  Francken.  Derefter  kommer 

en  större  samling  porträtt  och  bataljstycken  i  dels  lito- 

grafi och  dels  fotografi  inom  glas  och  ram.  Såsom  märk- 
liga sällsyntheter  må  nämnas:  En  originalhandteckning  af 

grefve  Dahlberg:  Tredje  dagens  Action  vid  Warschaii 

1 6^6;  ett  mindre  porträtt  af  General  Georg  Carl  v.  Döbeln 

i  aqvarell;  en  »Tafla  med  Silhouetter  af  de  Officerare  vid 

K.  Svea  Lif-Garde,  hvilka  den  19  Augusti  1772  hjelpte 
Konung  Gustaf  III  att  rädda  Fäderneslandet». 

(22  silhouetter  af  följande  minnesvärda  män:  Öfverste  Friherre  Carl 
Sparre  f.  1723  d.  1791.    Kaptenerne:  Aug.  Wallenstjerna  f.  1712  d.  1777. 
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Frih.  v,  Knorriiig  f.  1727  d  1797.  Wilh.  Sparfvenfelt  f.  1728  d.  1776 
Gust.  v.  Geete  f.  1724  d.  1774.  Frih.  Joh.  Beckfriis  f.  1729  d.  1796 
Frih.  I.  D.  Duvall  f.  1723  d.  1801.  Grcfve  I.  E.  Creutz  f.  1727  d.  1778, 
Löjtnanterne:  P>ih.  F.  Cederström  f.  1731  d.  1778.  Frih.  U.  Cederström 
f.  1732  d.  1806.  Grefve  G.  E.  Gyldenstolpe  f.  1732  d.  1783.  Vogel 
sang.  —  S.  A.  Kruse  f.  1728.  C.  G.  Löwenhjelm  f.  1735  d.  1803.  Frih 
A.  Cederström  f.  1735  d.  181 1.  Fänrikarne:  Frih.  C.  A.  Wachtmeister 
f.  1740  d.  1803.  Grefve  Gust.  Cronhjelm  f.  1741  d.  1793,  J.  A.  Häger 
flycht  f.  1733  d.  1805.  G.  T.  Danckwardt  Lilljeström  f.  1739  d.  1793 
Frih.  S.  Leijonhufvud  f.  1738  d.  1808.  Silfverberg  f,  1738  d.  1808 
Adjutant  L.  E.  Weidenhjelm  f.  1733  d.  1805.) 

Vidare  eger  sällskapet  en  samling  byster  och  staty- 
etter af  synnerligt  värde  samt  en  ej  obetydlig  samling 

medaljer  och  mynt;  dock  äro  de  sistnämda  ej  ordnade 

eller  tillgängliga.  Slutligen  må  nämnas  följande  dyrbara 

reliker,  skänkta  till  Militär-Sällskapet  vid  dess  minnes- 
fest öfver  Konung  Carl  XII:te  den  30  November  1868  af 

sällskapets  höge  ordförande  H.  K.  H.  Hertigen  af  Öster- 
götland Prins  Oscar: 

En  lock  af  Carl  XII:s  hår  och  ett  blad  af  den  lager- 
krans, som  beskuggar  hans  tinning,  tagna  af  H.  K.  H. 

Hertigen  af  Östergötland  Prins  Oscar  vid  sarkofagens  öpp- 
nande d.  31  Augusti  1859; 

En  värja,  som  tillhört  Carl  XII  (med  ett  präktigt  fäste 

af  förgyldt  silfver). 

Aren  1888 — 92  hade  Militär-Sällskapet  sin  lokal  i  n:o 
6  Arsenalsgatan;  nu  är  det  till  finnandes  n:o  8  Hamngatan. 

STOCKHOLM.    K.  ALLMÄNNA  GARNISONS- 

SJUKHUSETS BIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek,  hvilket  i  slutet  af  1880-talet  tillkom 

genom  gåfvor  af  bokförläggare,  tidningsredaktioner  och 

enskilda  personer,  omkr.  500  vol.,  mottog  1890  genom  sin 

stiftare,  kaptenen  C.  Axelson,  ytterligare  106  band,  hvilka 
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kostnadsfritt  inbundits  af  hr  J.  A.  W.  Lindmansson.  Äfven 

H.  M:t  Konung  Oscar  II  har  skänkt  böcker.  Tr.  fört. 

utkom  1887  (15  sid.). 

STOCKHOLM.    K.  SJÖKARTEVERKETS  BIBLIOTEK. 

Intill  1772  kan  någon  för  hydrografiska  ändamål  af- 
sedd  embetsmyndighet  knappast  sägas  hafva  funnits  till, 

utan  var  allt  som  rörde  landets  hydrografi  beroende  af 

tillfälliga  åtgärder.  Nämda  år  förordnades  contreamiralen 

Johan  Nordenankar  till  direktör  för  sjökarteväsendet,  hvar- 
med  lotsverket  förenades.  Han  utvecklade  i  denna  befatt- 

ning en  ej  obetydande  verksamhet,  till  dess  han  1797  afgick 

derifrån.  Kort  derefter  (1798)  öfvertog  dåvarande  kaptenen 
vid  amiralitetet  Gustaf  Klint  kartverkets  utgifvande  såsom 

enskildt  företag,  men  utförandet  af  de  egentliga  mätnin- 
garna förblef  dock  fortfarande  en  statens  angelägenhet  och 

leddes  under  de  följande  åren  hufvudsakligen  af  professorn 

vid  Kon^l.  Kricjs- Akademien  Schultén.  Då  i  November 
1808  Sjömätningscorpsen  inrättades,  blef  han  dess  chef; 

lotsverket  blef  äfven  nu  med  sjökarte verket  förenadt.  Efter 

Schulténs  afgång  18 13  blef  öfverstelöjtnanten  vid  arméns 
flotta  N.  A.  R.  Bruncrona  till  samma  embete  förordnad. 

Vid  sammanslagningen  af  flottorna  till  en  corps,  under  namn 

af  Kongl.  Maj:ts  Flotta,  upplöstes  Sjömätningscorpsen;  i 

dess  ställe  inrättades  ett  Sjökartearkiv,  stäldt  under  lots- 
direktörens  öfverinseende,  hvars  personal  utgjordes  af  till 

tjenstgöring  derstädes  kommenderade  officerare  vid  flottan. 

Sjökartearkivet  hade  emellertid  vid  sjökorts  utgifvande 

intet  annat  att  skaffa,  än  att  till  amiral  af  Klints  förfogande 
lemna  de  materialier,  af  hvilka  han  var  i  behof  för  sitt 124 



kartverk.  Efter  hans  död  (April  1840)  fortsattes  detta 

verk  af  hans  son,  kaptenen  vid  K.  M:ts  Flotta  E.  G.  af 

Klint,  till  dess  han  omkom  vid  korvetten  »Carlskronas» 

kantring  i  närheten  af  Cuba  den  30  April  1846.  Ingen 

fanns  nu  villig  att  åtaga  sig  kartverkets  fortsättning,  helst 

olämpligheten  af  dess  handhafvande  af  enskild  man  små- 
ningom blifvit  klarligen  insedd.  Utan  tvifvel  hade  amiral 

af  Klint  på  sin  tid  gjort  det  allmänna  en  mycket  vigtig 

tjenst  genom  dess  öfvertagande,  då  det  vir  nära  att  råka 
i  fullständig  lägervall,  och  man  kan  ej  annat  än  beundra 

den  ihärdighet  och  den  möda,  han  derpå  nedlagt.  Äfven 

utgifvandet,  i  sammanhang  med  Sveriges  Sjö-Atlas,  af 
kartor  öfver  andra  kuster  och  haf  än  Sveriges  hade  varit 

sjöfarten  till  största  gagn,  såväl  genom  den  noggrannhet 

och  omsorg,  han  städse  nedlade  på  sofrandet  af  de  upp- 
gifter, hvilka  lades  till  grund  för  kartorna,  som  ock  till 

följd  af  då  rådande  svårigheter  att  från  utlandet  anskaffa 

sjökort,  förorsakade  dels  af  jemförelsevis  mot  nu  föga  ut- 
bildade och  ganska  kostsamma  samfärdsmedel,  dels  af  det 

ända  intill  181 5  nästan  oupphörligt  rådande  krigstillståndet. 

Men  redan  kort  efter  nämda  tidpunkt  blef  utgifvandet 

här  i  Sverige  af  dylika  kartor  af  mycket  underordnad  vigt. 

För  den  enskilde  blef  det  dessutom  nästan  omöjligt  att 

med  den  ringa  afsättning  för  sådana,  hvilken  inom  landet 

kunde  påräknas,  följa  med  under  den  raska  utveckling  och 

förkofran,  hvari  hydrografien  i  de  flesta  europeiska  stater 

nu  var  stadd,  hvilken  utveckling  gjorde  det  nödväifdigt 

att  med  ganska  korta  mellantider  utgifva  kartorna  i  nya 

och  förbättrade  upplagor.  Redan  vid  flere  tillfällen  hade 

derföre  fråga  varit  väckt  om  det  Klintska  kartverkets  öfver 

tagande  af  staten,  hvarvid  naturligtvis  utgifvandet  af  andra 
kartor  än  de  öfver  Sveriges  kuster  och  farvatten  skulle 

upphöra ;  men  dels  bristande  penningetillgångar,  dels  också 

Sjökartearkivets  för  ändamålet  otillräckliga  personal  och 



arbetsmedel  hade  städse  vållat  uppskof  i  saken.  Ett  strax 

efter  amiral  af  Klints  död  af  hans  arfvingar  gjordt  anbud 

ledde  icke  heller  till  någon  åtgärd.  I  början  af  1847 
inkom  ett  förnyadt  dylikt  anbud  att  till  staten  öfverlemna 
hela  meranämda  kartverk  med  dertill  hörande  materiel  af 

tryckplätar,  böcker  m.  m.  mot  en  lösesumma  af  36,000 

rdr  bko.  Sedan  yttranden  härom  inhemtats  från  Förvalt- 

ningen af  sjöärendena  och  Konvojkommissariatet,  hvarjemte 

Kommerskollegium  samt  handelsföreningarna  i  de  mera  be- 
tydande stapelstäderna  blifvit  i  ämnet  hörda,  blef  ärendet 

föredraget  i  statsrådet  gemensamt  af  sjöförsvars-  och  civil- 
departementen, då  anbudet  antogs,  hvarefter  kongl.  bref 

derom  utfärdades  d.  5  Maj  1848.  Förvaltningen  af  sjö- 
ärendena fick  sig  uppdraget  att  uppgöra  köpekontrakt  och 

emottaga  kartverket  samt  inkomma  med  förslag  till  före- 

skrifter angående  dess  vård  och  fortsättning.  Genom  skrif- 
velse  af  d.  28  Sept.  s.  å.  beordrades  kommendörkaptenen 

Almlöf  och  kaptenlöjtnanten  Olivecrona  att  emottaga  kart- 
verkets samtliga  tillhörigheter  af  generalmajoren  Akrell,  som 

efter  kapten  af  Klints  bortgång  haft  det  under  sin  vård. 

Det  var  jemt  ett  hälft  århundrade  sedan  amiral  af  Klint 

hade  öfvertagit  detsamma. 

En  tillökning  i  Sjökartearkivets  personal  blef  nu  ound- 

gänglig för  att  dess  ökade  åligganden  skulle  kunna  full- 
göras. Derjemte  påkallade  ärendenas  hastigt  växande  antal 

och  omfattning  snart  deras  skiljande  från  lotsverket,  hvars 

styresman  dessutom  inom  sitt  hufvudsakliga  förvaltnings- 
område fått  sina  göromål  mycket  ökade  genom  de  många 

nya  fyrbygnaderna  och  de  äldre  fyrarnes  ändring  och  för- 
seende med  förbättrade  apparater.  Sedan  förslag  i  ämnet 

från  Förvaltningen  af  sjöärendena  ingått,  utfärdades  den  27 

Juni  1849  kongl.  bref  angående  den  nya  organisationen, 
af  innehåll,  att  det  inköpta  kartverket  skulle  fortsättas  och 

dess  samlingar  med  de  förut  befintliga  införlifvas  samt  att 
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sjökartearkivet  skildes  från  lotsdirektörens  öfverinseende 

och  under  namn  af  Sjökartekontoret  stäldes  under  särskild 

chef,  i  militäriskt  hänseende  lydande  omedelbart  under  chefen 

för  sjöförsvars-departementet,  i  scientifikt  och  ekonomiskt 

under  Förvaltningen  af  sjöärendena,  der  han  hade  att  före- 
draga till  kontoret  hörande  ärenden.  Instruktionen  för 

arkivet  af  den  20  Nov.  1845  skulle  tills  vidare  vara  gäl- 
lande för  kontoret.  Kartförsäljningen  skulle  verkställas 

vid  rikets  samtliga  lotskontor,  till  det  förut  gällande  priset, 

dervid  15  %  skulle  lemnas  i  försäljningsprovision;  den  be- 
hållna inkomsten  häraf  beräknades  till  2,000  rdr  bko. 

Kontorets  förste  chef  blef  kommendör-kaptenen  Almlöf, 

som  allt  sedan  medlet  af  1820-talet  varit  der  stadigt  anstäld 
och  haft  ledningen  af  de  tekniska  göromålen  sig  uppdragen. 

Ny  instruktion  utfärdades  först  i  Juli  1854. 
Sedan  mot  slutet  af  1854  Almlöf  blifvit  utnämd  till 

lotsdirektör,  förordnades  till  hans  efterträdare  kaptenen  vid 

K.  M:ts  Flotta  J.  Emil  Warberg.  Han  qvarstod  i  denna 

befattning  till  1872  års  utgång.  Redan  ett  år  förut  vid- 
togs  den  ändring  i  kontorets  ställning,  att  det  alldeles 

skildes  från  Förvaltningen  af  sjöärendena,  utom  hvad  pen- 
ningeredovisningen angår,  så  att  dess  chef  i  alla  ärenden 

har  att  vända  sig  omedelbart  till  Sjöförsvarsdepartementet. 

Dess  titel  ändrades  till  Kongl.  Sjökarteverket,  Till  dess 

chef  fr.  o.  m.  1873  förordnades  d.  v.  majoren  vid  kongl. 

skärgårdsartilleriet  Thorsten  Adolf  Arvidsson.* 
Sjökarte verkets  samling  af  böcker  och  kartor  m.  m. 

kallades  först  SjöniäUiiiigsarkivety  sedan  Sjökartearkivet 

till  år  1849,  efter  hvilket  år  böcker  och  handlingar  stämp- 
lades med  Sjökartekontoret.  Sjelfva  biblioteket  kan  sägas 

egentligen  hafva  blifvit  grundadt  år  1849,  enär  detta  år 

med  det  förut  befintliga,  ganska  ringa  biblioteket  införUf- 

*  Skogman,  Anteckningar  om  Sveriges  Sjökarteverk,  sid.  3 — 8, 
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vades  af  Klints  betydliga  samlingar,  hvilka  af  staten,  såsom 

förut  är  nämdt,  för  detta  ändamål  inköptes.  Biblioteket 

har  sedan  ökats  och  tillväxer  fortfarande  genom  utbyte 

med  främmande  likartade  inrättningar,  hvilka  insända  af 

dem  uppgjorda  kartor  m.  m.  mot  erhållande  af  dylika 
härifrån. 

I  biblioteket  befintliga  kartor  äro  nästan  uteslutande 

tryckta.  Ett  undantag  härifrån  utgöra  bland  annat  åtskilliga 

af  verket  uppgjorda  svenska  kartor. 

Biblioteket  omfattar  1,225  verk  (volym antalet  natur- 
ligtvis vida  större)  under  följande  rubriker:  Matematik  27 

arbeten;  Astronomi  och  Fysik  76;  Sjövetenskap  127; 

Krigsvetenskap  30;  Land-  och  Sjömätning  57;  Geografi, 

Topografi,  Hydrografi  och  Statistik  69;  Historia  22;  Rese- 

beskrifningar  17;  Tidskrifter  15;  Lexika  20;  Blandade  äm- 
nen 83;  Kataloger  19;  Seglingsbeskrifningar  öfver  hela  den 

kända  verlden  595;  Nautisk  meteorologi,  Oceanografi,  om 

fyrar,  sjömärken,  strömmar  m.  m.  68  Härtill  komma  6,500 

kartor  öfver  utländska  farvatten,  hvilka  äro  tryckta.  Dess- 
utom finnes  en  betydande  samling  dels  tryckta  och  dels 

handritade  kartor  öfver  svenska  farvatten. 

Biblioteks-  och  arkivmärke  bestod  1808 — 25  uti  en 

typtryckslapp :  Kongl.  Sjömätiiings  Arkivet;  1825 — 1849 
dels  uti  en  oval  vignett,  i  hvars  midt  synes  en  mängd  naviga- 

tionsinstrument,  bakom:   ett  ankare,   derunder  N:o  ; 

öfverst  å  en  bandeau:  Sjo-Chartae  Werket  och  dels  en 

typtryckslapp:  Kongl.  Sjö-Karte  Arkivet;  1849 — 1 871  dels 

uti  en  typtryckslapp:  Kongl.  Sjö-Karte  Kontoret  och  dels 
i  en  oval  svartstämpel,  i  hvars  midt  synes  ett  ankare  och 

tre  kronor  samt  deromkring:  Kongl.  Sjökar  te  Konti  Stock- 

holm. Sedan  dess  användes  en  blåstämpel:  K.  Sjö-karte- 
verket, Stockholm. 
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STOCKHOLM.    FLOTTANS  ARKIV. 

Mellan  åren  1850 — 1 860  verkstäldes  ordnandet  af  detta 

arkiv.  Enligt  de  häröfver  upprättade  förteckningar  utgjor- 

des arkivalierna  af:  skeppsgårdshandlingar*:  14  b.  i  konv. ; 
räkenskaper,  registratur,  diarier,  protokoll  m.  m.  efter  är 

1640:  17,595  b.  44  konv. 

Våren  1881  anstäldes  en  noggrann  besiktning  af  ar- 
kivets lokaler;  äfven  konung  Oscar  II  behagade  vid  ett 

besök  å  varfvet  taga  dem  i  betraktande.  För  en  hvar, 

som  besåg  dem,  blef  uppenbart,  att  något  måste  göras  och 

göras  snart.  Varfschefen  föreslog  nu  att,  med  bibehållande 

af  den  gamla  arkiv-lokalen  i  tr.  upp,  skulle  i  bottenvåningen 
under  denna  inredas  en  ny,  tidsenlig  lokal  för  arkivet. 

Kostnadsförslaget  härför  upptog  en  summa  af  6,060  kronor, 

hvilken  med  bifall  till  framställningen  blef  anvisad  genom 

ett  k.  bref  d.  19  aug.  1881.  Med  kraft  och  fart  utfördes 

arbetet  under  stationens  byggmästares  ledning  och  blef 

färdigt  i  januari  1882. 

För  arkivets  ordnande  stäldes  genom  k.  br.  1881  ett 

belopp  af  500  kronor  till  varfschefens  förfogande  för  år 

1882.  Derefter  har  ärligen  ett  lika  belopp  blifvit  för  ända- 
målet anvisadt  och  utgått  till  en  e.  o.  tjensteman. 

Det  arkiv,  som  nu  skulle  ordnas,  bestod  af  följande 
antal  band  och  konvolut,  inräknadt  hvad  som  till  närvarande 

tid  ytterligare  tillkommit:  skeppsgårdshandlingar  454  b.  72 

konv.;  för  åren  1641 — 1803  räkenskaper,  registratur,  diarier, 
protokoll  m.  m.  11,821  b.  858  konv.;  för  åren  1804—1879 

15,544  b.  439  konv.  —  Arkivet  har  således  efter  dess  ord- 
nande år  1860  ökats  med  omkr.  61  procent  eller  med  öfver 

*  De  äldsta  handlingar,  som  ännu  finnas  i  behåll,  äro  de  s.  k. 
skeppsgårdshandlingarna,  utgörande  räkenskaper  för  åren  1541  — 1640  från 
flottans  talrika  skeppsgårdar. 

9 
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10,000  band  och  omkring  900  konvolut.  När  ordnandet 

i  dess  helhet  kommer  att  medhinnas,  torde  vara  ovisst  säga. 
Som  märke,  dock  föga  användt,  förekommer:  K.  M:ts 

fiotta  i  Stockholm  omkring  tre  kronor  inom  dubbel  linie- 
ram;  svartstämpel. 

STOCKHOLM.    RIKSDAGENS  BIBLIOTEK. 

Under  den  gamla  stånds-indelningen  kallades  detta 
bibliotek  Rikets  Stäriders  arkiv^  och  voro  då  dess  böcker 

försedda  med  ett  egaremärke  i  typtryck  af  följande  inne- 
håll: Rikets  Ständers  Arkiv  (Riddar holmen,  huset  N:o  ̂ ) 

N:o  i  journalen...  Skåpet...  Hyllan         Sedermera  fick  det 

benämningen  Riksdagsbiblioteket,  och  numera  förses  dess 

böcker  med  följande  märke  i  typtryck:  Riksdags-Biblio- 

teket (Riddar ho lme7i  huset  N:o  ̂ )  N:o  i  jotmialen...  Skå- 

pet... Hyllan   Riksdagsbiblioteket  har  icke  någon  syn- 

nerligt hög  ålder.  Först  vid  1847 — 48  års  riksdag  kan 
man  säga,  att  det,  som  till  en  början  var  högst  obetydligt 

och  egentligen  bestod  af  äldre  riksdagshandlingar,  grun- 

dades. Efter  nya  representationsskicket  har  det  dock  ut- 
vecklat sig  till  ett  större  bibliotek.  Det  uppgår  nu  till 

24,000  volymer.  A  hvarje  inbunden  bok  står  nederst 

tryckt  å  ryggen  i  guld:  Riksdagens  Bibliotek.  Tryckt 

katalog  utkom  1877  med  titel:  Förteckning  öfver  Riks- 
dagens Bibliotek  enligt  uppdrag  af  Herrar  Fullmäktige  i 

Riksgäldskontoret  utgifven  af  E.  W.  Dahlgren,  e.  o.  a^na- 
7tuens  i  Ko7igl.  Biblioteket.  Ar  1880  utkom  »Tillägg  N:o  i » 

och  1885  »Tillägg  N:o  2». 

Ar  1890  utkom  en  ny  katalog,  redigerad  af  n.  v. 
bibliotekarien  P.  E.  Stenfelt. 

Biblioteket  omfattar  nästan  uteslutande  arbeten  i  hi- 

storia,  topografi  och  juridik.     Öfverinseendet  öfver  det- 
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samma  tillkommer  Fullmäktige  i  Riksgäldskontoret.  Det 

är  icke  tillgängligt  för  lån  åt  andra  än  riksdagens  och 

kyrkomötets  medlemmar  eller  medlemmar  af  kongl,  kom- 
mittéer. 

Fr.  o.  m.  1 89 1  har  årsanslaget  till  komplettering  och 

utvidgning  af  Riksdagsbiblioteket  höjts  frän  2,000  till  3,000 
årligen. 

STOCKHOLM.    KONGL.  TEATERNS  BIBLIOTEK. 

Detta  grundades  år  1782  och  räknar  f.  n.  omkring 

20,000  n:r.  Bland  rariteter  må  räknas  äldre  tryckta  pjeser 

samt  manuskript,  bland  hvilka  senare  isynnerhet  märkes 

« Kongl.  Dramatiska  theaterns  stiftande  af  Gustaf  III»,  med 

nämde  konungs,  G.  M.  Armfelts  och  Olof  Kexéls  namn 

underskrifvet.  Manuskriptet  är  bundet  i  rödt  marokin. 

Kataloger  äro  utarbetade  af  kongl.  teaterns  f.  sekreterare 

H.  Dumrath.  Katalogen  öfver  svensk  dramatik  blef  dock 

ej  fullbordad.  Dessa  kataloger  äro  ej  tryckta,  men  väl  ett 

Alfabetiskt  register  till  Katalogen  öfver  Kongl.  Theaterns 

Dramatiska  Bibliotek  II.  Tyska  pjeser,  Sthlm,  Norstedt 

&  Söner  1876,  och  Alfabetiskt  Register,  III.  Franska 

pjeser,  s.  å.  o.  tr.-ort. 
Det  äldsta  biblioteksmärket  var  en  liten  oval  svart- 

stämpel: Kongl.  Theatern.  Äfvenså  har  användts  en  blå- 
stämpel: Kongl.  Theater  Direktioneii,  en  svartstämpel: 

KoJigl.  Operan,  inom  en  lagerkrans  med  krona  öfver,  samt 

en  större  gul  typtryckslapp :  Kongl.  Theaterns  Bibliotek. 

Litt        N:o....     Senaste  bokegaremärket  för  k.  operan: 

Kongl.  OperaJi,  med  violett  stämpel,  började  användas  i 
November  1889. 
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STOCKHOLM.    KONGLIGA  MUSEUM. 

»Museum  Regium»  grundlades  af  konung  Gustaf  III 

efter  hans  återkomst  från  Rom,  der  han  gjort  betydUga 

inköp  af  konstverk.  Dessa  konstverk,  jemte  de  samHngar 

han  redan  som  kronprins  egde,  inrymdes  i  nedre  galleriet 

af  kongl.  slottets  n.  ö.  flygel.  Konungen  hade  ämnat  låta 

uppsätta  och  ordna  dessa  samlingar  i  ett  eget  hus,  men 

afled,  innan  detta  hann  fullbordas.  Aret  derefter  utsågs 

nedersta  våningen  i  norra  flygeln  vid  Logården  till  för- 
varingsplats åt  konstsamlingarna,  och  öfverintendenten  C. 

F.  Fredenheim  förordnades  att  hafva  Miiseum  under  sin 

vård.  Ar  1794  ordnades  och  uppstäldes  samlingarna  af  Fre- 
denheim och  Sergel. 

År  1830  blef  hofintendenten  L.  J.  von  Röök  före- 
ståndare för  Kongl.  Museum  och  erhöll  i  uppdrag  att  på 

ett  mera  ändamålsenligt  sätt  ordna  det;  öfver  samlingarna 

uppgjordes  och  utgäfvos  kataloger;  1854  utkom  4:de  uppl. 

af  Förteckning  öfver  statyer,  byster  och  antiker,  som  för- 
varas å  Kongl.  Mnseimi  samt  1855  5: te  uppl.  af  För- 

teckning öfver  den  i  Museum  befintliga  Tafvelsa7nli7igen^^ 
Genom  inköp  och  testamentariska  gåfvor  ökades  konst- 

samlingar och  myntkabinett,  äfvensom  de  på  andra  platser 

förvarade  historiska  samlingarna  öfverflyttades  till  National- 
Museum  åren  1865  och  1866.  Sistnämda  år  var  detta 

ståtliga  och  solida  arkitekturverk  fullbordadt.  Större  delen 

af  de  böcker,  egentligen  planschverk  —  mest  från  C.  G. 

Tessin  och  hans  dyrbara  samling  —  hvilka  tillhörde  Kongl. 

*  Teckningar  af  Kongl.  Museum  äro  från  trycket  utgifna  1794  af 
öfverintendenten  Fredenheim,  tecknade  af  Piroli  i  Rom  och  Heland  i 
Stockholm  samt  i  koppar  stuckna  af  dem  och  flere  skicklige  gravörer  i 
Rom.  De  föreställa  ApoUo,  Minerva  och  de  9  muserna  samt  Endymion 
m.  m.  1 821 — 23  utgäfvos  af  Boye  och  Wetterling  75  konturteckningar  af 
de  förnämsta  arbeten  i  Museum. 
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Museum,  men  som  ursprungligen  tillhört  Kongl.  Biblio- 
teket, återlemnas  då  till  detta.  Dessa  böcker  voro  märkta 

på  ryggen  med  »Kongl.  Museum  N:o...»  i  typtryck  å  en 
liten  lapp,  inom  ram  af  rössjor. 

DROTTNINGHOLMS  BIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek,  omfattande  ej  allenast  böcker,  utan 

äfven  en  mängd  manuskript,  mest  svensk  historia,  grund- 
lades och  ökades  genom  stora  inköp  af  drottning  Lovisa 

Ulrika*  samt  tillökades  sedermera  af  Gustaf  III.  Boksam- 

lingen uppgick  slutligen  till  3,000  band,  allesamman  prakt- 
fullt bundna  och  försedda  dels  med  en  prydlig  stämpel  ä 

frampermen  framställande  svenska  ock  preussiska  vapnen 

och  dels  med  en  enklare  stämpel:  Sveriges  vapen,  tre  kro- 

nor inom  cirkel,  med  serafimerkedjan  omkring  samt  kung- 

lig krona  öfverst  och  å  bakpermen:  Biliotheket  på  Drott- 
ningholm. 

Biblioteket  omfattade  nästan  alla  lärdomsgrenar,  men 

isynnerhet  historien,  geografien,  antiqviteterna,  vitterheten 

och  sköna  konsterna.  Böckerna  voro  uppstälda  på  tretton 

bokhyllor  af  cederträ.  Med  biblioteket  sammanhängde 

marmor-,  mynt-  och  naturalie-kabinett,  alltsamnian  upp- 
tagande fyra  rum. 

I  Björklunds  »Beskrifning  öfver  Kongl.  Lustslotten 

Drottningholm  och  China»,  Sthim  1796,  läses  en  längre 

beskrifning  öfver  Drottningholmsbiblioteket. 

Ar  1863  införlifvades  biblioteket  å  Drottningholm  med 
Kongl.  Biblioteket  i  Stockholm. 

*  I  Sv.  Mercurius  Nov.  1758  sid.  245  läses:  Hennes  Majrt  Drott- 
ningen har  i  förl.  sommar  fått  ifrån  Berlin  ett  ansenligt  parti  af  böcker, 

efter  sin  Fru  Moder,  Hennes  Kongl.  Maj:t  Änkedrottningen  i  Preussen, 
som  blifvit  tillfogade  Hennes  Kongl.  Maj:ts  förträffliga  boksamling  på  Drott- 
ningholm. 
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GRIPSHOLMS  BIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek  förskrifver  sig  egentligen  från  Ulrika 

Eleonora  d.  y:s  tid  och  tillökades  af  Gustaf  III.  År  1823 
fördes  det  på  Ulriksdal  förvarade  biblioteket,  samladt  af 

Ulrika  Eleonora  d.  y.,  enligt  Kongl.  Maj:ts  befallning  till 
Gripsholm,  sedan  en  del  böcker  förut  blifvit  aflemnad  till 

Kongl.  Biblioteket  i  Stockholm.  Ar  1867  införlifvades 

Gripsholms  bibliotek  i  sin  helhet  med  Kongl.  Biblioteket. 

Böckerna  voro  försedda  med  en  stämpel  i  guld  å  permen: 

Bibliotheque  de  Gripshohn  under  en  glob  med  Sveriges 

vapen  (tre  kronor)  omsluten  af  serafimerkedjan  och  kongl. 

krona.  På  1820-talet  lät  ståthållaren  på  Gripsholm,  »den 

egentlige  stiftaren  af  statens  storartade  porträttgalleri  å  Grips- 
holm», öfverkammarherren,  friherre  Adolf  Ludvig  Stierneld 

insätta  i  böckerna  en  typ  trycksremsa:  Gripsholms  Biblio- 
thek.    Får  ej  begagnas  utoni  denna  Kongl,  Borgeii. 

STOCKHOLM.    ALLMÄNNA  INSTITUTETS  FÖR 

DÖFSTUMZVLA  OCH  BLINDA  BIBLIOTEK 

Å  MANILLA. 

Rörande  detta  har  Institutets  direktor,  fil.  d:r  O.  Kyhl- 
berg,  benäget  meddelat  följande: 

Detta  instituts  bibliotek  är  temligen  obetydligt:  om- 

kring 1,000  band.  Det  började  sannolikt  att  grundas  om- 
kring tiden  för  institutets  grundläggning,  som  var  1809,  af 

institutets  stiftare,  P.  A.  Borg.  Tryckt  katalog  finnes  icke, 

liksom  icke  heller  särskild  stämpel  eller  märke.  Några 

donationer  har  det,  mig  veterligen,  icke  erhållit,  endast 

enstaka  gåfvor.  Boksamlingens  syfte  är  att  erhålla  böcker, 

tidskrifter,  årsredogörelser  och  dylikt,  som  berör  döfstum- 

och  blindundervisningen.    Den  senare  afdelningen  af  den- 
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samma  tillhör  numera  icke  Manilla,  utan  blindinstitutet, 

hvilket  1888  flyttades  till  Tomteboda,  dit  blindlitteraturen 

då  också  öfverflyttades. 

STOCKHOLM.    RIKETS  STÄNDERS  MANUFACTUR- 
CONTOR. 

Detta  kontor  inrättades  1739  för  förvaltning  af  den 

till  fabriksnäringens  understöd  anslagna  manufakturfonden. 

Kontoret  upphörde  1766  att  vara  ett  rikets  ständers  verk. 

Vi  äro  icke  i  tillfälle  att  meddela  något  vidare  om  den 

boksamling,  som  tillhörde  detta  embetsverk,  än  att  dess 

böcker  voro  stämplade  med  Riksis  Stcendis  Maniifir  Contoir 

i  guld  å  permen,  äfvensom  med  en  liknande  stämpel  i 
svart  å  titelblad. 

STOCKHOLM.    RIDDARHUSETS  ARKIV  OCH 

BIBLIOTEK. 

Den  9  Juni  1626  utfärdade  konung  Gustaf  II  Adolf 

den  första  riddarhusordningen.  Från  den  tiden  räknade 

egentligen  Ridderskapet  och  Adeln  sin  organisation  såsom 

riksstånd,  ehuru  de  förut  särskildt  deltogo  i  rikets  ange- 

lägenheter. I  nämda  riddarhusordning  tillades  Ridder- 

skapet och  Adeln  till  en  riddarhusbyggnad  »den  obe- 
byggda platsen,  på  hvilken  det  var  beslutadt  att  den  nya 

kyrkan,  nemligen  Trefaldighetskyrkan,  för  Tyskarne  skulle 

uppbyggas,  belägen  emellan  Svartmunke-  och  Prestgatorne». 
Ett  Riddarhus  blef  också  på  denna  plats  uppbygdt.  Någon 

afbildning  eller  beskrifning  öfver  denna  byggnad  finnes  ej, 

men  att  den  ej  kunde  vara  särdeles  stor  eller  ansenlig. 

—  135  — 



kan  man  sluta  af  den  låga  köpeskilling,  2,932  rdr,  som 

erhölls  vid  dess  försäljning  år  1657.  Tomten  till  nuvarande 

Riddarhuset  inköptes  enligt  anteckning  i  detsammas  ut- 

giftsbok d.  28  Mars  1648  af  rikskansleren  Axel  Oxen- 
stierna för  en  summa  af  5,600  rdr. 

Det  nya  Riddarhuset  antages  ha  blifvit  färdigbygdt 

pä  1670-talet,  men  som  riksdagarne  1675  och  1678  höllos  i 
Upsala  och  Halmstad,  sammanträdde  Ridderskapet  och  Adeln 

först  vid  1680  års  riksdag  för  första  gången  i  det  samma. 

Ridderskapets  arkiv  består  bl.  a.  af  Ridderskapets  och 

Adelns  protokoller  under  hela  den  tid  R.  o.  A.  existerade 

såsom  rikets  första  stånd  från  1627  t.  n.  t.;  Adelns  ättar- 
tajlor,  i  det  närmaste  fullständiga  för  alla  ätter,  förvarade 

i  kansliet  i  tvenne  väldiga  skåp  med  jerndörrar,  i  sjelfva 

väggen;  samt  22  st.  Kongl.  Stadgar  och  privilegier  för 

Ridderskapet  och  Adeln  (in  originali)  förvarade  i  en  jernkista. 

Öfver  sistnämnda  märkliga  samling  har  n.  m.  hofmarskalken 

C.  G.  U.  Silfverstolpe  upprättat  en  förteckning,  som  bör- 
jar med:  1569,  Juli  9,  Privilegier  af  konung  Johan  III 

(Upsala).  Sedan  konungen  »lyckats  befria  riket  från  sin 
broder  Eriks  otillbörliga  och  omilda  regering,  hvarunder 

Adeln  varit  sä  förachtad  att  den  icke  erhållit  någon  juris- 
diction  eller  herrlighet»,  utdelar  han  dessa  privilegier  »på 

thet  förnufft,  Adelige  dygdh,  skickeligheet  och  troheet, 

genom  hvilka  adelståndet  uppkommit,  måtte  blifva  belö- 
nade», och  slutar  med:  1785  Jan.  24  Gustaf  III:s  »nådiga 

resolution  och  reservationsbref  för  grefvarne  Brahe,  Lewen- 
haupt,  Oxenstierna  af  Korsholm  och  Wasa  och  Stenbock 

att  ej  mista  säte  och  företrädesrätt  pä  Riddarhuset,  då  de 

af  Kongl.  Maj:t  eller  dess  Efterträdare,  konungar  af  Sverige, 

nu  eller  hädanefter  creerade  Printsar,  Furstar  eller  Hertigar 

der  skulle  fä  introduction. » * 

*  Detta  med  anledning  af  bröderne  Hessensteins  utnämning  till  furstar. 
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Riddarhusets  bibliotek,  uppgående  till  omkr.  4,000 

vol.,  bestar  af  Wapenbdcker  (deribland  Keysers  af  1650), 

Genealogiska  arbeten,  Kalendrar,  Ridderskapets  och  Adelns 

tryckta  protokoller  från  år  1800  t.  n.  t.  äfvensom  några 

historiska  och  juridiska  verk.  (Under  sistnämda  rubrik 

kunna  hänföras  52  folianter,  palaeotyper,  tryckta  i  Leyden 

och  Venedig,  präktigt  inbundna  i  pergament  med  pressade 
ornament.) 

Särskildt  må  nämnas  följande  märkliga  handskrifter: 

Samling  af  en  hoop  Grefvelige,  Friherrlige  och  Ad- 
lige Geiiealogische  Tabeller  här  uti  Sverige  och  Danmark 

samlade  af  Richardo  Silvio.    (In  folio  från  förra  hälften 

af  1700-talet.) 
Alphabetisk  Förteckning  På  de  Ofrälse  Slägter  ifrån 

hvilka  Adeliga  Ätter  med  bibehållande  af  sitt  förra,  eller 

annat  antagit  namn  härstamma.  (In  8:0  af  anonym  för- 
fattare 1829.) 

Matrikel  öfver  Svea  Rikes  Ridderskap  och  Adel  som 

aldrig  varit  och  ämm  icke  blifvit  Introducerade.  Förfat- 
tad af  C.  C.  Schönfeldt.  (3  delar  in  4:0  ytterst  fint 

skrifna,  nästan  textade.) 

Johan  Otto  Åkerstens  genealogier  öfver  introducerade 
ätter,  inbundna  i  13  band  in  folio  och  i  band  med  titel: 

Registrator  Akersteens  Genealogier  öfver  Urgamle  Ointro- 

ducerade Ätter.  * 
Elias  Palmschölds  genealogiska  samli7tgar,  5  band  in  foI. 

Carl  Ludv.  von  Schantz'  genealogier^  3  band  tvärfol. 
Johan  Peringschölds  Ätte-Bok  med  kolorerade  hand- 

teckningar öfver  vapnen,  3  band  in  fol. 

Alla  böckerna  äro  t.  o.  m.  1800-talets  början  å  permen 
märkta  Riddarhuset  med  stora  typer  i  guldtryck. 

*  Inköpta  från  Akersteens  sterbhus  af  Riddarhuset  för  en  betydande 
summa.    Se  Ad.  Ättart.  IV:  710. 
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I  Riddarhusets  kansli,  der  böckerna  och  arkivet  äro 

förvarade,  finnes  ett  tafvelgalleri,  mest  porträtt,  af  ganska 
stort  värde.  De  äro  allesamman,  utom  hertig  Fredrik  Adolfs 

porträtt  i  pastell,  i  olja.  Dessa  hafva  nästan  samt  och 

synnerligen  tillfallit  Riddarhuset  genom  den  Gyllenbergska 

donationen,  hvars  hela  värde  uppskattas  till  200,000  kronor. 

Vi  hafva  här  porträtt  af  Magnus  Gabriel  de  la  Gardie, 

Arvid  Bernhard  Horn,  Carl  Gustaf  Lagerfelt,  Erik  Gustaf 

Gyllenberg,  Georg  von  der  Osten  (genannt  Säcken),  Gustaf 
Oxenstierna  af  Croneberg,  Hans  Clerck,  Görtz  som  ung, 

Ebba  de  la  Gardie  (född  Brahe),  Catharina  Torstenson 

(född  Stenbock),  amiralskan  Brita  Christina  Appelbom  (född 

Clerck)  m.  fl.,  allesammans  af  konstvärde.  Dertill  kommer 

ett  galleri  af  svenske  konungar  och  regerande  drottningar, 

taflorna  utan  egentligt  konstvärde.  Fredrik  I:s  och  hans 

gemåls  porträtt  äro  rent  af  anskrämliga,  antagligen  målade 

af  någon  »landtlig  konstnär»,  men  som  äfven  dessa  med- 
följde den  Gyllenbergska  donationen,  hafva  de  fått  plats 

bland  de  andra. 

I  Riddarhusets  kansli  förvaras  äfven  en  mängd  adels- 
diplom med  vidhängande  vaxsigill  i  omhöljen  af  trä  eller 

bleck.  I  ett  annat,  särdeles  prydligt  skåp  förvaras  en  stor 

samling  adliga  sigillstampar. 

Slutligen  må  tilläggas,  att  alla  samlingarna  äro  väl 

vårdade  och  ordnade,  öfverskådliga  och  tillgängliga. 

STOCKHOLM.    PREST-SÄLLSKAPETS  BIBLIOTEK. 

Vid  jubelfesten  den  31  Oktober  181 7  väcktes  frågan 

om  stiftandet  af  Stockholms  pr  estsällskap,  h  vilket  också 

kom  till  verkställighet  den  22  Jan.  1819,  då  sällskapet 

konstituerade  sig  och  antog  stadgar,  i  h vilka  likväl  flere 
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gånger  vidtagits  förändringar.  Dessa  stadgar  trycktes 
1836. 

Sällskapets  bibliotek  bildades  genom  P.  A.  Sondén 

och  J.  J.  Hedrén.  Kataloger  öfver  detsamma  hafva  ut- 
kommit 1826,  1830  ocii  1853.  Sistn.  förteckning,  tr.  hos 

S.  Rumstedt,  upptager  1,440  n:r.  Den  3  Dec.  1834  såldes 
efter  tr.  förteckn.  (som  angifver  auktionstiden  till  Sept.) 

139  n:r  och  d.  22  Sept.  1883  efter  tr.  förteckn.  biblioteket 

i  sin  helhet.  Åtskilliga  rara  suiter  inropades  för  Kongl. 

Bibliotekets  räkning. 

Bibliotekets  Ex-Ubris:  Inom  en  oval  läses:  Stockholms 

Prest-Sällskap .  (Litografi.) 

STOCKHOLM.    APOSTOLISKA  VICARIATETS 

BIBLIOTEK. 

Apostoliska  Vicariatets  bibliotek,  som  finnes  i  huset 

n:o  46  Götgatan,  är  grundadt  för  omkring  100  år  sedan 

af  de  förste  katolske  missionärer,  åt  hvilka  tillstånd  lem- 
nades  att  härstädes  bosätta  sig  efter  reformationstiden. 

Biblioteket  omfattar  öfver  4,000  volymer,  mest  af  teologiskt 

innehåll.  Böckerna  märkas  med  en  oval  stämpel,  hvari 

läses:  Vicariatus  Apostolicus  in  Svecia, 

STOCKHOLM.    KATOLSKA  PASTORSEMBETETS 

BIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek,  som  uppgår  till  4  ä  5,000  band,  är 

grundadt  af  pastor  A.  Bernhard,  sedan  1842  och  till  sia 

död  1893  pastor  vid  katolska  församlingen  härstädes.  Dess- 
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utom  hafva  öfriga  församlingens  pastorer  hit  skänkt  sina 

boksamlingar.  Biblioteket  kan  i  sin  helhet  icke  benämnas 

katolska  församUngens  bibliotek,  utan  utgör  pastorernes 

enskilda  egendom,  ehuru  de  äfven  vid  aflyttning  lemna 

böckerna  qvar.  Hvad  särskildt  angår  den  del  af  boksam- 
lingen, som  utgjorde  pastor  Bernhards  egendom,  så  hade 

han  genom  testamentarisk  disposition  bestämt,  att  den  efter 

hans  död  skulle  qvarstanna  i  pastorsembetets  ego.  Bland 

detta  biblioteks  dyrbara  och  sällsynta  teologiska  verk  må 

särskildt  nämnas  12  folianter,  i  pergament:  Jesuiten  Cor- 
nelii  a  Lapide  Bibelexgetiska  verk  (Antwerpen  171 8 

o.  f.  å.)  —  en  skänk  af  grefvens  af  Chambord  biktfader 
Bole.  En  del  af  biblioteket,  omkring  1,000  vol.,  är  afsedd 

för  utlåning,  utan  afgift,  till  församlingens  medlemmar. 
Biblioteksmärket  är  en  rund  stämpel,  i  hvars  midt  synes 

Erik  den  helige  (Stockholm.s  vapen)  och  rundtom:  vS.  E.  O. 

P.  N.  -\-  D.  H.  (D.  ä.  Sancte  Erice  Ora  Pro  Nobis. 
—  Deo  Honor.) 

STOCKHOLM.    KATOLSKA  HANDTVERKSFÖRENIN- 
GENS  BIBLIOTEK. 

Boksamlingen,  som  grundades  nästan  samtidigt  med 

föreningen,  år  1879,  har  till  betydlig  del  tillkommit  genom 

gåfvor  och  är  fortfarande  i  tillväxt.  För  närvarande  upp- 

går den  till  öfver  800  band  utom  tidskrifter  och  musi- 
kalier.  Boksamlingens  syfte  är  att  bereda  föreningens 

medlemmar  en  god  och  nyttig  läsning,  hvarför  böckerna 

också  mot  en  obetyglig  afgift  utlånas,  med  undantag  af 

praktupplagorna  och  oinbundna  böcker. 
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Böckerna  märkas  med  en  stämpel,  i  hvars  midt  synes 

den  helige  Josef  med  Kristusbarnet.  Rundt  omkring  läses : 

Katolska  Ha7idtverkaref  'öreninge7i.  Stockholm. 

MOSAISKA  FÖRSAMLINGENS  I  STOCKHOLM 

BIBLIOTEK. 

Mosaiska  församlingens  grundläggare  i  Stockholm  var 

petschaftgravören  Aron  Isaac,  född  1731  i  Treuenbreitzen 

i  Brandenburg,  hvilken  hitkom  1774,  men  först  1782  erhöll 

laglig  rätt  att  här  vistas  och  bilda  församling*;  dock  hade 
han  redan  1779  inkallat  till  församlingens  förste  rabbin 
Leb  Pinchas  från  Strelitz.  Aron  Isaac  afled  i  Stockholm 

1 81 7.  Om  denne  märklige  man  se  Bergman  Schinkels 

minnen  II:  196  o.  f.,  Biogr.  Lex.  IX:  310  och  J.  Selig- 

manns  »Aron  Isak  ett  hundraårsminne»,  Sthlm  1888.  (Selig- 

manns  skrift  grundar  sig  på  en  af  Isaac  efterlemnad  sjelf- 

biografi  författad  å  s.  k.  judisk-tysk  dialekt  med  hebreisk 
skrift.  Denna  handskrift  tillhör  hr  K.  Michaelson  på  Schebo.) 

—  Uti  församlingens  hus  vid  Wahrendorffsgatan  förvaras 
dess  boksamling,  utgörande  omkring  500  n:r,  tillkomna 

genom  gåfvor,  på  senare  tid  af  C.  O.  Levertin  och  Abraham 

Hirsch.  Den  består  uteslutande  af  arbeten  i  judisk  historia 

och  judisk  litteratur.  Särskildt  må  nämnas:  Flavij  Josephi 

des  hochberiihmten  Judische  Geschicht  Schreibern  Hist.  und. 

Biicher.  Strassburg  1581,  fol.  ■ —  Christian  Gersons  Der 

Jiiden  Thalmud  Fiirnehmster  Inhalt  und  Wiederlegung.  — 

Prideaux,  Judarnes  Historia,  2  h.  —  Holbergs  Judiska  Hi- 

*  Judar  hade  förut  icke  rättighet  att  härstädes  vistas  och  bedrifva 
handel  eller  annan  näring.  Enligt  Carl  XI:s,  ej  upphäfda,  förordning  skulle 
de  > fasttagas  och  till  kronans  arbete  hållas».    Jfr  »Aron  Isak>,  sid.  5. 

—   141  — 



storia,  2  b.  —  Historie  du  Peuple  Hebreu,  Liege  1744, 

3  b.  —  Talmud,  Wilna  1883.  —  Spinozas  Sämtliche  Werke, 

Stuttgart  1 84 1.  —  En  större  samling  svenska  broschyrer 

för  och  emot  judarne.  —  Ett  raritetstryck  må  äfven  näm- 
nas: >^Ord  Högtidligen  afsjungne  uti  Judiska  Synagogan  i 

Stockholm,  vid  Tillfälle  af  Hennes  Kongl.  Maj:ts  Drott- 

ningens Lyckliga  nedkomst,  Den  26  Augusti  1782.  På  an- 
modan af  Nationens  Äldste  Författade  och  Öfversatte  af 

Marcus  Maure  och  D.  Josephsson»  (fransk,  hebreisk  och 

svensk  text)  Sthlm  1782,  12  sid.  Tryckt  på  hvitt  siden. 

Exemplaret  har  tillhört  drottning  Sofia  Magdalena  och  är 

försedt  med  hennes  permstämpel  S.  M.  i  monogram  med 

kunglig  krona  öfver.  De  böcker  som  tillhöra  religionsskolan 

äro  märkta  med  en  blåstämpel:  Tillhör  Mosaiska  Re- 

ligionsskolan. —  »Israelitiska  Litteratursällskapet»  har 
börjat  grundlägga  ett  bibliotek  af  modern  judisk  litteratur. 

Detta  förvaras  på  samma  plats. 

ANTIQVITETS  ARCHIVUM. 

Konung  Gustaf  II  Adolf  gaf  är  1630  ät  en  af  Buraeus, 

Aschaneus  och  Axehjelm  bestående  kommission  i  uppdrag 

att  genom  resor  i  landet  verka  för  samlandet  och  bevaran- 
det af  forntida  minnen.  Dylikt  uppdrag  lemnades  sedan  åt 

Antiqvitetskollegium,  som  inrättades  i  Upsala  genom  Mag- 
nus Gabriel  De  la  Gardies  försorg  1666.  Dess  instruktion 

utfärdades  d.  20  Nov.  1667  och  dess  förste  director  blef 

Georg  Stiernhielm.  *  Detta  kollegium  flyttades  jemte  dess 

samlingar,  hvilka  bilda  grunden  till  statens  historiska  mu- 

*  Till  detta  kollegium  anslogs  den  s.  k.  Bibeltryckstunnan.  Om 
denna  se  Ferlin,  Stockholms  stad  I:  lii  o.  f.  Nord.  fam.  b.  II:  459- 
Sv.  konv.lex.  I:  1 15- 
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seum,  till  Stockholm  1690  och  förändrades  1692  till  Anti- 

qvitets  Archiviim.  Detta  arkiv  förenades  1786  med  Vitter- 
hets-- Historie-  och  Antiqvitetsakademien.  Större  delen  af 

Antiqvitetsarkivets  boksamling  tillföll  Kongl.  Biblioteket. 

Den  del  som  tillföll  Vitt.  Hist.  o.  Antiqv.-akad.  finnes  qvar 
i  densammas  ego. 

Om  Antiqvitetsarkivets  myntsamling  eller  KoJigl.  Mynt- 
kabmettet  se  Salvius,  Beskr.  öfv.  Upland  sid.  59.  Warm- 
holtz  9286.    Sv.  konv.  lex.  II:  847.    Nord.  fam.  b.  XI:  591. 

STOCKHOLM.    KAMMARKOLLEGII  BIBLIOTEK 

OCH  ARKIV. 

»Kammaren»,  Sveriges  första  centrala  embetsverk,  skil- 

des på  1530-talet  från  Kansliet  och  blef  omkring  1540  ett 
verk  med  kollegial  sammansättning.  Ur  Kammarkollegium 

utbrötos:  1630  Bergskollegium  (Bergsamtet  som  det  då  näm- 
des),  1637  Kommerskollegium,  1680  Statskontoret  och  1687 

Kammarrätten  (Kammarrevisionen  som  det  då  kallades). 

Kammarkollegiets  verksamhet  omfattar  följande  områden: 

skattläggning  af  jord  samt  frågor  om  jords  och  lägenheters 

extra  ord.  skyldigheter  och  besvär,  inseende  och  vård  öfver 

den  statens  fasta  egendom,  i  fråga  om  hvilken  ej  annor- 
lunda stadgas;  ärenden  som  angå  förvärf  och  af  händande 

åt  staten  af  eganderätt  till  fastighet;  förvarande  af  rikets 

regalier  och  förteckningar  öfver  statens  lösa  egendom;  af- 

gifvande  af  utlåtanden  om  sökande  till  häradsskrifvaretjen- 
ster  m.  fl.  tjenster.  Frågor  angående  Indelningsverket  och 

Båtsmanshållet  afgöras  af  Kammarkollegium  gemensamt  med 

Arméförvaltningen  och  Marinförvaltningen.  Embets verket 

utgöres  af  i  president,  6  kammarråd,  advokatfiskal,  arki- 
varie, notarier,  registrator  och  aktuarie. 
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Kammarkollegiets  bibliotek  omfattar  hufvudsakligen 

författningar,  särskildt  hvad  som  rör  Indelningsverket,  dess- 

utom: topografi,  en  samling  skrifna  skråordningar  1479  —  1600- 

talet  och  landslagar  1 594 — 1687  i  pergamentsband,  en  mängd 

författningar  i  tryck  från  1500-  och  1600-talen,  fredsfördrag, 
acta  instrumenta,  instruktionsbref  från  1500-  och  1600-talen. 

Största  delen  förvaras  i  KammarkoUegii  lokaler  i  »Kungs- 
huset» å  Riddarholmen  och  resten  i  Kammarrättens  arkiv. 

Biblioteket  torde  utgöra  omkr.  1,500  band. 

Kammararkivet,  Kammarkollegiets  och  Kammarrättens 

gemensamma  arkiv,  innehåller  ett  utomordentligt  rikt,  hittills 

föga  bearbetadt  materiel  till  Sveriges  inre  historia,  framför 

allt  svenska  jordens.  Detta  arkiv  omfattar  kollegiets  proto- 

koll och  handlingar  från  äldsta  tid,  äfvensom  alla  der  gran- 
skade kronoräkenskaper.  Dessa  samlingar  ordnades  första 

gången  af  Bengt  Ingolfsson  (död  1662),  f.  d.  rektor  i  Norr- 
köping, vanligen  kallad  »Bengt  Tålamod»,  hvilken  i  45  år 

(från  1 63 1  såsom  general-inspector)  tjenstgjorde  i  HandHngs- 
kammaren  eller  »Liberiet»,  som  Kammararkivet  då  kallades. 

Det  förestods  från  Ingolfssons  tid  till  1838  af  »inspectorer», 

i  början  äfven  kallade  »hberiförvaltare» ;  från  1839  till  1879 
af  kamrerare  och  f.  n.  af  arkivarien  i  Kammarkollegium. 

KammarkoUegii  böcker  och  manuskriptband  hafva  varit 

märkta  med  en  mängd  olika  stämplar,  dels  framställande 

våra  konungars  namnchiffer  och  dels  deras  porträtt,  ja  t.  o.  m. 

bataljer,  äfvensom  riksvapnet  i  olika  framställningar.  Dessa 

stämplar  fä  icke  anses  som  bokbindareprydnader,  utan  hafva 

varit  afsedda  för  biblioteket  och  arkivet.  Under  detta  år- 

hundrade har  å  banden  blott  stämplats:  Kongl:  Cammar- 

Collegii  eller:  Tillhörigt  KoJtgl:  Cammar-Collegium. 
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STOCKHOLM.   KOMMERSE-KOLLEGII  BIBLIOTEK. 

Kommersekollegium  stiftades  1637,  indrogs  1680,  då 

de  ärenden,  som  tillhört  detsamma,  öfverflyttades  på  Kam- 
markollegium, men  återställdes  1 7 1 1 ,  hvarefter  det  alltsedan 

fortfarit.  Enligt  instruktionen  af  d.  23  Apr.  1831  hand- 

lägger det  vissa,  till  handeln  och  sjöfarten  hörande  ären- 

den, hvarjemte  det  utöfvar  uppsigt  öfver  de  tekniska  sko- 
lorna och  handlägger  ärenden  som  angå  bergshandteringen. 

Embetsverket  består  af  en  president  och  fyra  kommerseråd. 

Kommersekollegii  bibliotek,  utgörande  bortåt  5,000 

band,  omfattar  svensk  författningssamling,  statistik,  in-  och 
utländsk  geografi,  handelsberättelser  från  statistiska  byråar, 

handelsekonomi,  riksdagstryck  och  en  större  kartsamling. 
Särskildt  må  bemärkas:  »Annales  des  arts  et  manufactures» 

55  band.  Första  bandet  af  »An.  VIII».  »Journal  des  Eco- 

nomistes»  1864 — 1892.  »Edinburgh  Review»  fr.  1802  t.  n.  t. 

Littré's  »Dictionnaire  Frangaise»  5  band.  Ritters  »Geogr. 

Statistische  Lexicon».    Balli's  »Erdbeschreibung». 
Kommersekollegii  lokaler  äro  belägna  i  huset  n:o  22 

Lilla  Nygatan,  der  biblioteket  och  en  del  af  arkivet  för- 

varas, men  en  stor  del  af  det  senare  och  äfven  något  böc- 

ker förvaras  i  gamla  kolerasjukhuset  på  Östermalm.  Em- 
betsverket har  ej  bibliotekarie,  endast  arkivarie. 

Böckerna  äro  märkta  med  en  ovalblå  stämpel:  Kongl. 

Kommerse  Kollegii  Bibliotek. 

STOCKHOLM.  BERGS-KOLLEGIUM. 

Första  uppkomsten  af  Bergs-kollegium  var  General- 
Bergsamtet,  som  genom  fullmakten  af  d.  26  febr.  1630  af 

Gustaf  II  Adolf  inrättades  för  uppsigt  öfver  kronans  berg- 

10 
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verk.  Denna  bergsöfverstyrelse  fick  1649  namnet  Bergs- 
Kollegium.  Ar  1857  upplöstes  Bergskollegium  och  dess 

göromål  öfvertogos  af  Kommerse-kollegium.  Salvius,  i  Be- 

skrifn.  öfv.  Upland  sid.  62,  omtalar  Bergskollegii  stora  malm- 
och  mineraliekabinett  samt  bibliotek  af  äldre  och  nyare 

böcker  om  bergverken  och  i  mineralogien.  Då  Bergskolle- 

gium upplöstes,  öfverlenmades  dess  mineralie-samling  till  K. 
Vetenskapsakademien  och  biblioteket  samt  arkivet  kommo 

till  Kommersekollegium,  der  de  förvaras,  skiljda  från  det- 
sammas  bibUotek.  Enligt  af  bergmästare  E.  A.  Dufva 

uppgjord  förteckning  utgör  biblioteket  något  öfver  1,000 

arbeten  och  tidskrifter;  volymantalet  naturligtvis  större. 

Dertill  kommer  en  stor  samling  kartor,  mest  svenska. 

Biblioteket  omfattar:  lagfarenhet,  historia,  geografi,  statistik, 

matematik,  fysik,  mekanik,  kemi,  naturalhistoria,  mineralogi, 

geologi,  geognosi,  bergshandtering,  skogshushållning,  tekno- 
logi och  tidskrifter.  Af  Svedenborgs  äldre  arbeten  finnes 

en  stor  samling,  af  hans  teosofiska  endast  Apocalypsis 

Revelata.  Böckerna  äro  märkta  å  titelblad  med  en  svart- 

stämpel: Tre  kronor  inom  cirkel  med  kongl.  krona  öfver 

samt  bakom  två  brinnande  facklor  och  å  framperm  dels 

med  tre  kronor  å  en  sköld  med  kongl.  krona  öfver  och 

bergshandteringsemblem  bakom  samt  Kongel.  Bergs  Colle- 
giiim.    Sistnämda  stämplar  i  guld. 

OBSERVATORII-BIBLIOTEKET  I  STOCKHOLM. 

Förslag  till  uppbyggande  af  Observatorium  i  Stockholm 
väcktes  i  Vetenskapsakademien  af  P.  Elvius,  och  man  beslöt, 

att  ett  sådant  skulle  anläggas  pä  den  återstående  delen  af 

Brunkeberg,  ofvanför  Drottninggatan.  Claes  Grill  lofvade 

att  förskjuta  penningarna  utan  ränta,  till  tacksamhet  hvar- 
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före  akademien  lat  slå  en  minnespenning,  och  grefve  Johan 

von  Seth  åtog  sig  tillsynen  öfver  byggnaden.  Grundstenen 

lades  den  26  Maj  1748,  och  den  20  Sept.  1753  kunde 

byggnaden  invigas  och  öppnas  för  sin  bestämmelse.  (Jfr 
A.  J.  von  Höpkens  tal  vid  Observatorii  invigning,  Sthlm 

1 753'  öch  Sv.  Conv.  Lex.) 
Det  pä  Observatorium  förvarade  biblioteket  utgör  en 

del  af  Vetenskapsakademiens  bibliotek  och  delar  dettas 

historia.  Att  det  förvaras  särskildt  (tidskrifter  i  astronomi 

och  matematik  förvaras  dock  i  Vet:akad:s  bibi.)  beror  af 

rent  praktiska  skäl  och  berättigar  ej  till  föreställningen  om 
ett  Observatorium  särskildt  tillhörigt  bibliotek,  utan 

det  bör  betraktas  såsom  en  filial  af  Vetenskapsakademiens 

bibliotek.  Hvad  Observatorii-bibliotekets  offentlighet  angår 
(Gjörvvell  omnämner  det  i  sin  »Brefväxling»  såsom  ett 

»offentligt  bibliotek»)  är  den  precis  densamma  som  Veten- 
skapsakademiens. Båda  äro  akademiens  egendom,  men 

hållas  allmänheten  till  hända.  Den  litteratur  som  förvaras 

å  Observatorium  utgöres  af  de  astronomiskt  matematiska 

disciplinerna.  Man  finner  der  astronomiens  stormäns  opera 

omnia,  såsom  Copernici,  Galilei,  Keplers,  Newtons,  Laplaces 

m.  fl.;  Tychoni  Brahe  Astronomise  Instauratae  Mechanicha, 

Wanderburgi  CI3IDIID  (illustrationerna  praktfullt  kolorerade 

och  Tycho  Brahes  konstnärligt  utförda  porträtt  i  aqvarell) 

samt  en  samling  af  de  äldsta  upplagor  af  Euclides  Elementa 

Professorer  vid  Observatorium  hafva  varit: 

Per  Wilhelm  Wargentin  1753 — 1785. 
Henrik  Nicander  1785 — 1803. 

Jöns  Svanberg  1803 — 1811. 
Simon  Anders  Cronstrand  181 1  — 1837. 

Haqvin  Selander  1837 — 1871. 
Johan  August  Hugo  Gyldén  1871  t.  n.  t. 
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STOCKHOLM.    SVERIGES  GEOLOGISKA  UNDER- 
SÖKNINGS BIBLIOTEK. 

Sveriges  Geologiska  Undersökning*  är  ett  embetsverk, 
som  har  till  uppgift  att,  med  iakttagande  af  vetenskapens 

fordringar  och  med  särskild  uppmärksamhet  fäst  på  berg- 
och  jordarternas  vigt  och  inflytande  i  ekonomiskt  hänseende, 

inhemta  tillförlitlig  kännedom  om  landets  allmänna  geolo- 
giska beskaffenhet.  Frukterna  af  institutionens  verksamhet 

göras  för  allmänheten  tillgängliga  genom  geologiska  kartor 

med  beskrifningar  samt  genom  afhandlingar  och  uppsatser. 

Embetsverkets  tjenstemän  utgöras  af  en  chef  och  1 1  geo- 
loger.   (Jfr  Nord.  Familjeb.  XV.) 

Biblioteket  innehåller  f.  n.  omkr.  8,300  vol.  och  3,600 
kartor.  Det  är  uteslutande  att  anse  såsom  ett  fackbibliotek 

för  geologi  (och  något  mineralogi)  och  särskildt  för  geo- 
logiska kartor.  BibUoteket  grundlades  vid  Geologiska 

Undersökningens  uppkomst  1858  och  har  sedan  tillväxt 

genom  inköp  för  årligt  anslag,  genom  utbyte  med  in-  och 
utländska  institutioner  och  vetenskapliga  samfund  samt 

genom  gåfvor.  Så  har  Geologiska  Föreningen  (stiftad  den 

6  Dec.  1 87 i)  införlifvat  större  delen  af  sitt  bokförråd  med 

biblioteket.  Efter  förre  chefens,  professor  Axel  Joakim 

Erdmanns  död  1869  inköptes,  genom  statsanslag  af  800 
rdr,  ur  densammes  bibliotek  de  böcker  m.  m.,  som  kunde 

anses  för  Sveriges  Geologiska  Undersökning  behöfliga,  men 

antalet  finnes  ingenstädes  angifvet.  (Efter  meddelande  af 

bibliotekarien  H.  Santesson.) 

Biblioteket  förvaras  i  institutionens  arbetslokal  (Statens 

geologiska  byrå)  belägen  i  huset  n:o  36  Mäster-Samuelsgatan 
och  står  under  vård  af  en  bland  tjenstemännen  samt  är 

tillgängligt  under  byråtiden  kl.  10 — 3.  Böcker  och  kartor 
utlånas  äfven  åt  utanför  stående,  efter  särskildt  tillstånd  af 

*  > Geologiska  Byrån  >  är  ett  namn  som  tillkommit  för  korthets  skull. 
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chefen.  Om  det  museum  af  malmer  och  bergarter,  som 

finnes  i  samma  lokal,  se  Nord.  Familjeb.  XV:  i,ioo. 

Tryckt  katalog  är  ej  utgifven.  Säsom  egaremärkean- 
vändes  en  rund  blåstämpel,  i  hvars  midt  ses  tre  kronor 

och  deromkring:  Sveriges  Geologiska  Undersökning. 

STOCKHOLM.    LÄKARESÄLLSKAPETS  BIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek  grundades  1 809.  Det  har  ej  tillkommit 

genom  inköp,  utan  på  grund  af  gåfvor  från  förläggare,  tid- 
ningsutgifvare  och  intresserade  läkare.  Biblioteket  förvaras 

i  Läkaresällskapets  hus,  n:o  19  Jakobsgatan,  och  upptager 

flere  rum  en  och  tvä  trappor  upp,  och  torde  volymantalet 

godt  kunna  antagas  uppgå  till  20,000.  Såsom  egaremärken 

ha  användts  följande  stämplar:  Sv.  Läkare  Sällskapet, 

stämpel,  tryckt  i  rödt,  använd  frän  början  af  1800-talet. 
Sv.  Läkare 'Sällskap  et,  blindstämpel,  använd  under  1860 — 

70-taIen.    Sv.  Läkaresällskapet ,  oval  blåstämpel,  användes o  ^ 
för  närvarande.  A  böcker,  som  säljas,  anbringas  en  rund 

blåstämpel:  L.  S.  i  midten  och  deromkring:  A/yttrings- 
Stämpel. 

STOCKHOLM.    FARMACEUTISKA  INSTITUTETS 

BIBLIOTEK. 

Biblioteket  torde  hafva  bildats  samtidigt  med  institutet 

eller  1837,  ^^k  sin  första  betydande  tillökning  genom 

donation  af  den  framstående  apotekaren  i  Lidköping  Olof 

Mathias  Kylander  (stor  donator  äfven  på  andra  områden, 

mineralog,  ledamot  af  Vetenskaps-  och  Vitterhetssamhället 
i  Göteborg,  död   1868).     BibUoteket  utgör  f.  n.  omkring 
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2,000  vol.  Böckerna  äro  märkta  med  en  oval  blåstämpel: 
Pharmaceutiska  Institutets  Bibliothek. 

STOCKHOLM.  APOTEKARE-SOCIETETENS 
BIBLIOTEK. 

Första  gången  Apotekare-Societeten  namnes  i  offent- 
liga handlingar  är  år  1683:  Kongl.  M:ts  privilegium  för 

Apotekare  Societeten  i  Sverige  och  underlydande  provinser, 

men  då  detta  privilegium  endast  bestämde  de  skyldigheter 

och  rättigheter,  som  tillkommo  rikets  apotekare,  kan  det 

ej  betraktas  som  ett  aktstycke  till  en  förening  dem  emellan. 

Deremot  synas  Stockholms  apotekare  ganska  tidigt  hafva 

bildat  en  sådan  förening,  som,  äfven  i  offentliga  handlingar, 

kallades  »Apotekare  Societeten  i  Stockholm».  Ar  1821 

slöto  sig  Stockholms  samt  en  del  öfriga  städers  apotekare 

fastare  tillsammans  genom  bildande  af  en  stiftelse  »till 

farmaceutiska  vetenskapernas  främjande  och  understöd  för 
behöfvande  medlemmar  samt  deras  enkor  och  barn»,  hvarä 

kungligt  stadfästelsebref  utfärdades.  Först  genom  kongl. 

resolution  af  20  Januari  1837  undfick  Apotekare-Societeten 
stadgar,  och  skulle  societeten  enligt  dessa  stadgar  innefatta 

alla  apoteksinnehafvare  i  riket.  Den  21  Mars  1881  erhöll 

societeten  kongl.  sanktion  å  förnyade  stadgar. 

Enligt  protokoll  inköpte  societeten  sin  första  bok,  en 

Materia  Medica,  den  12  Febr.  181 8.    I  protokollet  af  d. 

s.  å.  meddelas  nämligen,  att  ordföranden  mottagit  till 

förvaring  »en  s.  k.  Materia  Medica,  en  säck  och  ett  paquet, 

innehållande  diverse  handlingar,  Societeten  tillhörige».  Sedan 

Societeten  d.  i  Okt.  1821  skaffat  sig  egen  lokal  »på  Öster- 
långgatan 2  tr.  upp  i  det  hus,  der  tillförene  källaren  Sveriges 

vapen  varit  belägen»,  tillväxte  biblioteket,  mest  genom  gåf- 
vor  af  societeten  samt  Sundhetskollegii  ledamöter,  och  bland 



dessa  senare  isynnerhet  Johan  Jacob  Berzelius.  F.  n.  räknar 

biblioteket  omkring  1,500  volymer.  Böckerna  äro  försedda 

med  ett  prydligt,  i  koppar  graveradt  bokmärke,  hvarä  läses : 

Tillhör  Apotekare-Societetens  Bibliotek.  N.  v.  bibliotekarie: 
Professor  Nils  Ludvig  Stahre. 

STOCKHOLM.    FARMACEUTISKA  FÖRENINGENS 

BIBLIOTEK. 

Farmaceutiska  föreningens  bibliotek  bildades  samtidigt 

med  föreningen,  eller  är  1861,  och  har  tillväxt  hufvudsak- 

Hgen  genom  gåfvor,  på  senare  tiden  bl.  a.  af  numera  af- 
lidne  apotekaren  Jakob  Waller  samt  professor  N.  P.  Ram- 

berg. Biblioteket,  omfattande  verk  i  kemi,  farmaci,  farma- 
kognosi,  fysik,  geologi  och  mineralogi  samt  facktidskrifter, 
innehåller  f.  n.  omkring  1,200  vol.  Böckerna  äro  märkta 

med  en  oval  röd-stämpel:  Farmaceutiska  Förenhigens 
Bibliotek  Nio  

STOCKHOLM.    STOCKHOLMS  LÄSESALONG. 

N:r  25  Beridarebansgatan,  öppen  söcknedagar  9  f.  m. 

—  10  e.  m.,  söndagar  2 — 10  e.  m. 
Rörande  denna  läsesalong  har  dess  sekreterare  benäget 

meddelat  följande: 

Stockholms  läsesalong  grundades  i  December  1866 

på  initiativ  af  friherinnan  Sophie  Adlersparre  och  var  först 

afsedd  endast  för  lärarinnor;  men  redan  efter  några  må- 
nader öppnades  den  äfven  för  allmänheten.  Institutionen 

omfattades  genast  med  mycket  intresse  och  har  allt  fram- 

gent rönt  välvilligt  understöd  i  böcker,  tidskrifter  och  kon- 
tanta bidrag. 
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Under  de  senaste  åren  har  i  salongen  i  medeltal  af- 
lagts  25,000  besök  årligen.  Läsesalongen  öppnades  först 

i  N:o  8  Drottninggatan,  men  flyttades  sedan  hösten  1869 

på  ett  hälft  år  till  Fredsgatan  20  och  derifrån  till  Brunke- 

bergs  hotell,  der  den  förblef  till  1873,  hvarefter  den  in- 
rymdes vid  Drottninggatan  N:o  38.  Våren  1884  flyttades 

den  till  sin  nuvarande  lokal.  Läsesalongens  boksamling 

innehåller  minst  12,000  band.  Böckerna  afstämplas  med 

salongens  namn.  Emedan  Stockholms  Läsesalong  är  den 

enda  plats  i  hufvudstaden,  der  man  utan  att  intaga  förfrisk- 

ningar  eger  tillfälle  att  studera  den  nyaste  tidnings-,  tidskrifts- 
och  boklitteraturen,  hafva  institutionens  vänner  trott  den 

värd  personliga  ansträngningar  och  ekonomiska  uppoflringar. 

STOCKHOLM.    SVENSKA  SÄLLSKAPET  FÖR 

ANTROPOLOGI  OCH  GEOGRAFI. 

Detta  sällskap  stiftades  år  1873  under  namn  af  An- 
tropologiska sällskapet  i  Stockholm.  Det  ombildades  1877 

och  erhöll  då  sitt  nuvarande  namn.  Sällskapet  eger  intet 

eget  bibliotek;  de  böcker,  det  erhåller  såsom  gåfva  eller 

genom  skriftbyte,  införlifvas  såsom  deposition  med  Kongl. 

Biblioteket  och  förses  med  en  languetterad  rund  etikett, 

hvarpå  i  hvita  bokstäfver  på  blå  botten  läses:  Svenska 

sällskapet  för  antropologi  och  geografi. 

NORDISKA  MUSEETS  I  STOCKHOLM  BIBLIOTEK. 

Nordiska  museet,  som  grundlades  af  d:r  Artur  Haze- 

lius  år  1872,  omfattar  samlingar  af  etnografiska  och  kultur- 
historiska föremål,  som  sprida  ljus  öfver  de  skandinaviska 



folkens  odling.  Samlinjrarna  äro  f.  n.  inrymda  dels  i  pa- 

viljongerna n:is  71  A  och  C  Drottninggatan,  dels  i  5  vå- 
ningar i  husen  n:is  77  och  79  samma  gata.  En  storartad 

byggnad  för  Nordiska  museets  samlingar  är  under  upp- 
förande på  Lejonslätten  å  Kongl.  Djurgården. 

Museets  bibliotek,  hufvudsakligen  omfattande  topografi, 

historia  och  plansch-verk,  uppgår  f.  n.  till  öfver  8,000  band 
och  smätryck.    Något  bokmärke  finnes  ännu  icke. 

PEDAGOGISKA  BIBLIOTEKET  I  STOCKHOLM. 

Denna  institution,  som  är  omkring  10  år  gammal  och 

har  till  ändamål  lärarebildningen  såväl  för  folkskolan  som 
för  läroverken  i  landsorten  och  Stockholm,  har  utvecklat 

sig  hastigt,  trots  de  ringa  penningemedlen.  Den  räknar 
nu  i  sitt  bibliotek  och  tillhandahåller  såväl  för  studium  på 

stället  som  hemlån  öfver  13,000  band  pedagogisk  litteratur 

och  öfver  30  tidskrifter.  Den  ligger  i  bytesförbindelse  med 

dylika  inrättningar  i  Europa  och  Amerika.  Ett  par  gånger 

ha  extra  statsanslag  å  1,500  kr.  beviljats  till  inköp  och 

inbindning  af  böcker;  för  öfrigt  måste  institutionen  draga 

sig  fram  med  en  summa  af  omkring  750  kr.  årligen,  hvaraf 

500  kr.  bekommas  genom  Öfverstyrelsen  för  Stockholms 

folkskolor  och  omkring  250  kr.  från  sällskapet  Pedagogi- 
ska bibliotekets  vänner. 

STOCKHOLM.    SOCIETETENS  BIBLIOTEK. 

Societeten  (»Societé»)  stiftades  1797;  dess  stadgar  äro 

af  den  1 9  April  s.  å.  Den  bestod  hufvudsakligen  af  sven- 
skar till  ett  antal  af  tre  hundra,  men  äfven  utländingar 
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vunno  inträde.  Afgiften  var  i  rdr  i  månaden.  Hazard- 

spel  och  tobaksrökning  voro  förbjudna.  Grosshandelsfirman 

Schön  &  Schwan  handhade  societetens  kassa.  Huru  länge 
denna  societets  tillvaro  räckte,  är  okändt.  Ar  1822  bildades 

änyo  ett  sällskap,  som  kallades  »Societé»;  ärsafgiften  var 
20  rdr  b:ko  och  ledamöternas  antal  250.  Kanske  var 

denna  klubb  en  fortsättning  af  den  förstnämda  societeten, 

som  hade  sin  samlingsplats  i  samma  hus,  nämligen  Bonde- 
ska palatset  vid  Rosenbad.  Den  tryckte  1832  sina  stadgar 

både  på  svenska  och  franska  och  lär  ha  upphört  strax  i 

början  af  1840-talet. 
Om  dessa  societeters  bibliotek  ega  vi  ej  någon  vidare 

kännedom,  men  att  det  förstnämda  sällskapet  med  detta  namn 

egde  en  boksamling,  framgår  deraf  att  böcker  påträffas, 

stämplade  med:  Tillhör  Societeten^  i  svartstämpel  från  1809. 

STOCKHOLM.  UPPFOSTRINGSSÄLLSKAPETS 

BIBLIOTEK. 

Det  för  länge  sedan  upphörda  Uppfostringssällskapet 

stiftades  den  i  November  1779  till  åminnelse  af  kronprin- 
sen Gustaf  Adolfs  födelse.  Baron  F.  Sparre  var  protektor, 

hedersledamöter  voro:  P.  Alströmer,  S.  Lagerbring,  A. 

Schönberg,  C.  F.  Mennander,  Warmholtz  och  Celse.  Direk- 

tör var  C.  C.  Gjörwell  och  sekreterare  J.  Björkegren.  Säll- 
skapet utgaf  en  lärd  tidning  och  lät  dessutom  författa  och 

upplägga  åtskilliga  läroböcker  och  andra  arbeten,  hvarom 
närmare  underrättelser  kunna  inhemtas  af  sällskapets  år 

1 78 1  började  tidning  n:is  3  och  9. 

Angående  detta  sällskaps  bibliotek  meddela  vi  efter 

Sam.  Gestrins  otryckta  arbete  Utkast  till  en  beskrifning 

om  Sveriges  Allmänna  Bibliotheker  uppsatt  lyps  följande: 

»Uppfostringssällskapets  Bibliothek  tog  väl  sin  början  med 



sjelfva  sällskapet  i  Stockholm  1788,  men  öppnades  ej  egent- 
ligen till  allmänt  bruk  förr  än  år  1791,  sedan  hela  den 

delen  af  Hofrädet  C.  G.  Warmkoltz'  Bibliothek,  som  rörde 
Sv.  Historien,  och  hvilken  till  ett  antal  af  1,379  band  Kongl. 

Bibliothekarien  C.  C.  Gjörwell  år  1780  genom  handel  till- 

vann sig,  härmed  blifvit  förbunden.  Jfr  Uppfostrings-Sällsk. 

Tidn.  1 78 1 — 1785  och  Gjörwells  företal  till  Warmholtz' 
Bibi.  Hist.  Sv.  Goth.  D.  i.  samt  Gjörwells  Sv.  Arkiv.  b.  i. 

P-  337»  b.  2.  p.  2.  —  Captenen  vid  K.  Lifgardet  Carl 

Joh.  Silfverhjelm  nedsatte  år  1786  uti  Uppfostr.-Sällsk. 
ett  penninge-capital  af  350  rdr  specie,  såsom  en  ren  gåfva, 
af  hvilka  1 50  rdr  skulle  antvardas  till  förlagernas  drifvande 

och  de  andra  200  rdr  till  Bibliothekets  ökande.  Jfr  Upp- 

fostr.-Sällsk. Allm.  Tidn.  1786.  Nov.  p.  678.  ~  Assessorn 

Erik  Tuneld  nedlade  uti  Uppfostr.-Sällsk.  Bibliothek  är  1787 

en  samling  af  alla  de  originella  bref  och  handlingar,  för- 
bättringar och  tilläggningar,  hvilka  blifvit  honom  tillsända 

från  förnäme,  vittre  och  patriotiske  herrar  och  män  till 

upplysning  vid  dess  geografiska  beskri{ning  öfver  Sverige, 

allt  ifrån  detta  arbetes  början  år  1739  till  år  1784,  för  att 

uti  förenämda  bibliothek  förvaras.  Se  Uppfostr.-Sällsk. 

Allm.  Tidn.  April  1787.  —  Rådmannen  Carl  Joh.  Enjies 
i  Carlskrona,  död  derstädes  1787  den  13  Apr.,  donerade 

medelst  testamentarisk  disposition  till  Uppfostr.-Sällsk.  Biblio- 
thek hela  sin  boksamling,  bestående  af  1,588  band  rörande 

svenska  lagfarenheten  och  historien.  Men  detta  Ennes' 
bibliothek  undergick  det  missödet  att  blifva  ett  rof  för 

lågorna  tillika  med  Apothekare  Bräsch 's  hus  uti  stora  våd- 
eiden i  Carlskrona  den  1 7  Juni  1 790,  hvarest  det  var  nedsatt 

för  att  med  första  sjölägenhet  till  Stockholm  afgå.  Se  Upp- 

fostr.-Sällsk. Allm.  Tidn.  Juni  1787  och  Gjörwells  Sv.  Arch. 
I  b.  p.  398.» 

Uppfostringssällskapets  bibliotek,  som  var  Gjörwells 
verk,  skingrades  vid  hans  cession,  då  en  del  stadnade 
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i  Lindahls  ego,  en  del  köptes  af  Schering  Rosenhane  och 
en  del  kom  till  Upsala  bibliotek.  (Meddelande  af  G.  E. 
Klemming.) 

Sällskapets  biblioteksmärke :  A  hvit  skylt  (votivtafla)  å 

mörk  grund:  Uppf ostrings-Sällskapets  Bibliothek;  deröfver 

inom  en  lagerkrans:  Vei'itati.  Kopparstick. 

STOCKHOLM.  LITTERATUR-SÄLLSKAPET. 

Sällskapet  framstälde  sina  stadgar  den  i  febr.  1843 

och  tryckte  dem  såsom  antagna  1846.  Den  16  sept.  1850 
utfärdades  en  »vördsam  anmälan»  af  innehall,  bland  annat: 

»att  sällskapet  hotades  af  upplösning,  om  icke  allmänheten 

ådagalade  större  intresse  för  detsamma».  Denna  anmälan 

är  undertecknad  af  J.  O.  Lefrén  (ordf.),  N.  S.  v.  Koch, 

P.  A.  Fröst,  C.  A.  Bagge,  J.  Levertin,  C.  Norstedt,  G. 

Strömberg  och  P.  Svedbom,  hvilka  väl  också  voro  stiftare. 

I  en  förteckning  på  sällskapets  ledamöter  af  1850,  den  sista, 

som  finnes,  äro  N.  S.  v.  Koch  och  P.  A.  Fröst  angifne  som 

ordförande  och  vice  ordförande,  C.  A.  Bagge  som  bibliote 

karie,  J.  Levertin  som  skattmästare  och  P.  E.  Svedbom 

som  sekreterare.  Sällskapet  synes  snart  ha  blifvit  upplöst. 

P.  G.  Berg  i  sin  bok  om  Svenska  sällskaper  säger,  att  det 

»egentligen  var  ett  läsesällskap;  dock  höllos  der  vintertiden 

hvarannan  lördag  föredrag,  i  så  väl  vetenskapliga  som  lit- 
terära ämnen,  och  det  äfven  af  personer  utom  föreningen. 

Ar  1848  var  årsafgiften  15  rdr  rmt  och  sällskapets  lokal 
Petersénska  huset  vid  Munkbron,  sedan  Bondeska  huset  vid 

Rosenbad».  Boksamlingen,  som  såldes,  bestod  mest  af 

spridda  häften  och  dylikt,  märkta  med  en  stämpel  af  föl- 

jande innehåll:  En  krans,  derinom:  Svenska  allmä7tna  Lit- 
teratursällskapet stiftadt  1844,  innerst:  en  bok,  derå  en 

lyra;  under  kransen  två  hopflätade  händer. 
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STOCKHOLM.    BILDNINGS-CIRKELNS  BIBLIOTEK. 

Bildningscirkeln  grundades  1845  af  skräddargesällerne 
O.  Renhult  och  S.  Trägårdh  samt  med.  d:r  J.  Ellmin.  Dess 

syftemål  var  att  »hos  medlemmar  af  handtverks-  och  fabriks- 
klasserna väcka  och  underhålla  håg-  och  sinne  för  tanke- 

och  sedebildande  sysselsättningar  på  helgdagsaftnarne,  eller 

vid  andra  lediga  stunder,  samt  att  bringa  ofvannämda  sam- 
funds medlemmar  i  förädlande  beröring  med  hvarandra  och 

med  bildade  personer  ur  andra  samhällsklasser». 

Snart  nog  bildades  genom  gåfvor  från  konungen,  drott- 
ningen och  kronprinsen  äfvensom  åtskilliga  förläggare  ett 

bibliotek,  som  slutligen  uppgick  till  närmare  3,000  band. 

Böckerna  utlåntes  utan  afgift  till  cirkelns  ledamöter  samt 

märktes  å  titelbladet  med  en  större  rund  stämpel,  i  hvars 

midt  syntes  det  allseende  ögat,  omgifvet  af  strålar;  om- 

kring detsamma:  Bildnijigs- Cirkeln  i  Stockholm. 

Bildnings-cirkeln  upplöstes  strax  i  början  af  1860-talet. 

Dess  boksamling  skänktes  till  Stockholms  Skarpskytteför- 
ening och  såldes  efter  tryckt  katalog,  hvars  titelblad  var 

af  följande  innehåll: 

Förteckning  öfver  den  samling  Böcker,  Svensk  Historia,  Witterhet 
och  Roman-litteratur,  Resebeskrifningar,  Gravyr-  och  Praktverk  m.  m.  som 
Bildnings-Cirkeln  skänkt  till  Stockholms  Skarpskytteförening  och  hvilken 
för  dennes  räkning  kommer  att  genom  Bokauktionskammarens  försorg  för- 

sorg försäljas  å  Ladugårdslands-Theatern  Lördagen  den  22  Februari  1862, 
kl.  half  7  e.  m.  Före  auktionens  början  uppföres:  Skarpskyttarne,  eller 
Det  nyaste  korporalskapet.  Divertissement  med  Tal,  Sång  och  Dans  i  i 
Akt,  af  A.  Säfström,  och  efter  Auktionens  slut:  Vårblommorna,  Balett- 
divertissement  i  i  Akt,  af  A.  Selinder;  musiken  af  Nagel.  —  Denna  kata- 

log gäller  såsom  Entrée-Billet  och  kostar  i  Rdr  Rmt. 

Höga  pris  å  böckerna  betingades.  N:o  i,  James,  »Darn- 
ley»,  inropades  af  August  Sohlman  för  36  rdr.  N:o  2, 

Bulwers  »Paul  Clifford»  inropades  af  August  Blanche  för 

40  rdr.    N:o  3,  Bulwers  »Pelham»  af  direktor  O.  E.  Borg 

—  157  — 



för  15  rdr.  Bland  köpare,  som  betalade  i  samma  stil,  må 

nämnas:  K.  A.  Lindström,  Carl  Nelson,  Herman  Bjursten 

och  Harald  Wieselgren.  Återstoden  af  biblioteket  för- 
såldes å  Stockholms  stads  bokauktionskammare  d.  i  Mars. 

Första  inköpet  skedde  af  kammarherre  Roos  af  Hjelmsäter, 
som  derför  erlade  1,000  rdr.  Auktionssumman  i  dess  hel- 

het uppgick  till  omkr.  2,550  rdr. 

STOCKHOLM.    SÄLLSKAPETS  BIBLIOTEK. 

Sällskapet  (»Stora  sällskapet»)  stiftades  den  i  Decem- 
ber 1800.  Strax  efter  stiftandet  börjades  bildandet  af 

dess  bibliotek,  hvilket,  numera  förvaradt  i  dess  hus  vid 

Arsenalsgatan  N:o  3  A,  utgör  omkring  5,000  band,  till 

största  delen  historia,  memoirer,  resebeskrifningar  och  natur- 
vetenskapliga arbeten. 

Böckerna  äro  försedda  med  följande  märken: 

1.  Tillhörigt  Sällskapet.  Stämpel  i  rödt  ä  en  remsa. 

(Från  början  af  detta  århundrade.) 
2.  ̂ ;  S:^  en  liten  oval  svartstämpel.  (Användes  till  slutet 

af  1850-talet.) 

3.  Sällskapet  tillhörig.  Får  ej  borttagas.  Stor  oval  blå- 
stämpel med  ett  .S.  i  midten.  (Använd  från  början  af 

1870-talet.) 

Katalog,  upprättad  af  d:r  Hj.  Gullberg,  trycktes  1896. 

STOCKHOLM.    LILLA  SÄLLSKAPETS  BIBLIOTEK. 

»Lilla  Sällskapet»  i  Stockholm  grundades  18 14.  Stad- 
garna, antagna  den  26  November  s.  å.,  visa,  att  denna 

klubb  var  af  samma  beskaftenhet  som  »Sällskapet»  (»Stora 
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Sällskapet»).  Ledamöternas  antal  skulle  icke  få  öfverskrida 

300;  årsafgiften  var  7  och  inträdesafgiften  5  rdr  banko. 

År  1829  höjdes  årsafgiften  till  8  rdr  banko.  Lilla  Säll- 

skapets lokal  var  belägen  i  Petersénska  huset  vid  Munk- 
bron, der  det  höll  sig  ända  till  sin  upplösning  på  1840-talet. 

»Lilla  sällskapet»  hade  ett  ej  obetydligt  bibliotek,  ute- 
slutande svenska  böcker  och  en  mängd  tillfällighetstryck. 

Böckerna  voro  märkta  å  titelbladet  med:  Lilla  Säll- 

skapet^ i  svartstämpel. 
Denna  stämpel  förekom  i  två  varianter,  den  ena  rund, 

den  andra  aflång. 

Dessutom  voro  böckerna  stämplade  i  guld  å  ryggarne 
med  L.  S.  inom  liten  oval  ram.  Böcker  med  dessa  märken 

förekomma  ej  sällan  å  bokauktioner  och  hos  antiqvarier. 

STOCKHOLMS  SCHACKSÄLLSKAP, 

stiftadt  den  i  Dec.  1866  af  boktryckaren  P.  G.  Berg,  gross- 
handlaren Severin  Bergh,  antiqvariske  bokhandlaren  Carl 

Söderman,  redaktören  af  »Söndags-Nisse»  J.  G.  Schultz  m.  fl. 
Bokegaremärke :  ̂ >  Stockholms  Schacksällskap  ̂   tryckt 

i  guld  å  frampermen. 

Sällskapet  eger  en  till  öfver  300  vol.  uppgående  bok- 

och  tidskrift-samling,  uteslutande  rörande  schackspelet.  Grun- 
den till  detta  bibliotek  lades  af  Stockholms  äldre  schack- 

sällskap (1849 — 1860),  men  ökades  väsentligt  i  December 

1869  med  Johan  Gustaf  Schultz'  efterlemnade  schack-biblio- 
tek, troligen  ett  af  de  dyrbaraste  samtida.  Det  inlöstes 

från  Schultz'  sterbhus  af  sällskapet,  hvilket  alltsedan  tillökat 
och  tillökar  sitt  bibliotek  med  utkommande  tidskrifter  m.  m. 

rörande  spelet. 
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STOCKHOLM.    SVENSKA  STORA  LANDTLOGENS 
BIBLIOTEK. 

Före  år  1759  fanns  visserligen  en  »S:t  Johannis  Loge» 

(ansedd  såsom  moderloge  för  svenska  frimureriet)  och  en 
»S:t  Andreae  Skottiska  Loge»,  men  intill  nämda  år  hade 

ingen  loge  i  Sverige  blifvit  instiftad  för  högre  grader  än 

den  S:t  Andreaelogerna  utdelade.  I  egenskap  af  »landsstor- 
mästare» grundlade  kanslirådet  Carl  Fredrik  von  Eckleff 

(son  till  den  i  rättegängen  mot  Görtz  inblandade  Eckleff), 
biträdd  af  23  med  högre  grader  försedde  frimurarebröder, 

Stora  Svenska  Landtlogen^  som  invigdes  den  25  December 

1759.  Eckleff  var  dess  förste  styrande  mästare  intill  1774, 

då  hertig  Carl,  som  1773  ingått  i  Landtlogen,  mottog  em- 
betet.  Efter  honom  hafva  samtlige  konungarne  af  vårt 

regerande  konungahus  varit  Svenska  Stora  Landtlogens 

Beskyddare  och  Styrande  Mästare. 

Frimurarlogerna  i  Stockholm,  som  i  början  arbetade  i 

hyrda  lokaler,  inköpte  1783  det  Rosenhaneska  huset  å 

Riddarholmen.  Men  behof  af  större  utrymme  gjorde  sig 

gällande,  och  är  1874  inköptes  det  Adelsvärdska  huset  vid 

Blasieholmstorget.  Ritningar  till  nybyggnader  och  om- 

byggnader uppgjordes  af  hofmtendenten  Johan  Erik  Söder- 
lund. Den  dekorativa  delen  af  arbetet  uppgjordes  af 

professor  F.  W.  Scholander  och  byggnadsarbetet  leddes  af 

byggmästaren  Axel  Gotth.  Jansson.  Ar  1877  på  H.  M. 

Konungens  födelsedag  invigdes  det  nya,  till  sitt  inre  öfver- 
väldigande  praktfulla  Ordenshuset. 

Rörande  Stora  Landtlogens  bibliotek  meddelar  G.  W. 

v.  Francken  i  sin  Matrikel  (1880)  följande: 

När  biblioteket  började  bildas,  synes  ej  utaf  några 

handlingar,  men  i  ett  protokoll  för  1785  synes,  att  kam- 
marherren friherre  Gustaf  Adolf  Reuterholm  då  var  in- 

spektor för  detsamma.    Sedermera  förekommer  ej  något 
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om  biblioteket,  och  1828  års  matrikel  är  den  första,  som 

upptager  tjenstemän  derstädes. 

År  1849,  då  regementspastor  C.  L.  Dahlfelt  var  bi- 
bliotekarie och  bokhandlaren  C.  E.  Fritze  vice  bibliotekarie, 

synes  vara  den  tidpunkt,  då  biblioteket  först  blef  efter  sitt 

innehåll  ordnadt  i  afdelningar  och  en  ordentlig  katalog 

uppgjord. 
Biblioteket  upptager  för  närvarande  5  hufvudafdelnin- 

gar,  nemligen :  Frimureri,  Astrologi,  Historia  och  Vitterhet, 
Matematik,  Medicin  och  Naturvetenskap,  Filosofi  och  Teologi, 

och  innehåller  öfver  3,000  volymer. 

Medaljsamlingen  innehåller  öfver  200  exemplar,  hvar- 
jemte  finnes  en  mindre  myntsamling. 

Bibliotekets  och  arkivets  nuvarande  anordning  här- 

rör från  den  öfverlägsna  sakkännedomen  hos  n.  m.  fram- 
lidne öfverbibliotekarien  Klemming,  åt  hvilken  uppsigten 

öfver  dessa  för  orden  värdefulla  samlingar  var  anförtrodd. 

—  I  böckerna  är  insatt  ett  kort,  på  hvilket  är  tryckt: 
TillJiör  Svenska  Stora  Landtlogens  Bibliotek.  (Prydligt 

kopparstick.) 

STOCKHOLM.    TIMMERMANS  ORDENS  BIBLIOTEK. 

Denna  orden  påstås  ha  blifvit  stiftad  af  drottning 

Elisabeth  i  England.  I  Sverige  infördes  den  1760.  Den 

åtnjuter  stort  anseende  på  grund  af  dess  moraliska  och 

religiösa  syfte,  hvilket  särskildt  yttrar  sig  i  välgörenhet. 

Sålunda  har  orden  inom  sin  egendom  Eriksberg,  belägen 

vid  Roslagstorg,  inrättat  ett  hospital,  der  patienterna  hafva 

fria  rum,  säng  och  sängkläder,  nödig  skötsel,  ljus  och  ved, 

läkarevård  och  medikament  samt  ett  visst  månatligt  pen- 

ningeunderstöd. I  likhet  med  Frimurareorden  eger  Timmer- 
mansorden genom  kongl.  br.  d.  11  Sept.  1798  rättighet 

XI 
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att  uppbära  kollekt  en  gäng  om  året  i  en  del  af  hufvud- 
stadens  kyrkor,  till  understöd  for  ordenshospitalet. 

Något  bibliotek  hade  ej  orden  förr  än  1880,  då  seder- 
mera aflidne  kammarherren  Roos  af  Hjelmsäter  skänkte 

på  en  gång  omkring  2,000  vol.,  af  hvilka  omkr.  1,500  äro 

katalogiserade  af  hr  Carl  Broberg.  Donatorn  lät  med  be- 
tydande kostnad  i  ett  af  rummen  inreda  väggfasta  skåp  för 

böckernas  förvarande.  Enligt  den  af  hr  Broberg  upprät- 

tade katalogen  finner  man,  att  boksamlingen  omfattar  Teo- 
logi, Filosofi,  Geografi,  Statistik,  Resebeskrifningar,  Svensk 

historia,  Allmän  och  Utländsk  historia,  Biografi,  Personal- 

förteckningar, Språkvetenskap,  Litteraturhistoria,  Skönlittera- 
tur, Juridik,  Nationalekonomi,  Naturvetenskap,  Matematik, 

Ekonomi,  Medicin,  Tidningar  och  Tidskrifter.  Som  synes, 

är  det  en  boksamling  af  betydelse.  Särskildt  må  omnämnas : 

Atlas  Historique,  Amsterdam  1739;  Riksdagstidningar  1756, 

1765 — 66;  Statskalendrarne  från  Henels  Florerande  Sverige 
t.  n.  t.  Bland  manuskriptband  må  särskildt  omnämnas  ett 

samlingsband,  hvari  bland  annat  förekommer:  Gustaf  IIIis 

Annaler  från  ijyo — ijgi  (pasquill);  Anckarstrdins  och  Lilje- 
horns skriftliga  bekäfinelser  hvilka  ej  kommo  till  trycket; 

Varnijigsbref  till  Konung  Gustaf  III  för  maskeraden  ^^/s 
iyg2;  Säkerhetsakten  på  vers  (pasquill). 

Dessutom  finnas  tre  vackra  paleotyper,  hvilkas  titlar 

äro  följande: 

Das  gar  niitzlich  buch  vojt  dem  zeheji  gebotcn  unsers 

herren  mit  ire  auslegimg.  Dartzu  aiich  der  lerer  Schönen 

spriich  hinde  dar  an7i  gesetget.  Hie  bey  7ner  ein  clage 

eines  Sterbende  mensche.  Und  das  hat  gedruckt  meister 

erbart  radolt  vö  augspurg  zu  venedig  MCCCCLXXX  iij 
[Titel  in  fine]  ̂ :o. 

Historia  Alexandri  mag7ii  regis  macedonie  de  prelijs 

[In  fine]  Impresse  Argentine  anno  domini  MCCCCLXXXIX. 
Finua  in  die  cete  Gertrudis  vgnis.  4.10. 



Enee  Siluij  Seren.  Cardinalis  set?  Sabine.  Historia 
bohemica.  Notabilis  Jocunda.  A  principio  gitis  usgz  ad 

Georgiu  poggie  bratiu.  Ladislai  Regis  successore  porrecta. 

Ad  Ilhistrissimum  dum  Alfojtsum  Regeni  Arago?mm  cö- 

scripta.    S.  1.  &  a.    (i^So-talet.)    Liten  4:0. 

STOCKHOLM.    COLDINUORDENS  BIBLIOTEK. 

Denna  orden  lär  räkna  sina  anor  från  början  af  15 oo- 
talet. I  likhet  med  Frimurareorden  har  den  tidtals  åtnjutit 

höga  beskyddares  —  kejsar  Carl  V  nämnes  bland  dessa  — 

hägn  och  tidtals  varit  utsatt  för  fanatisk  förföljelse,  synner- 
ligast  i  Spanien  och  Frankrike.  Hit  till  Sverige  öfverfördes 

orden  af  en  fransk  sjöofficer  vid  namn  Thurot,  hvilken  stu- 
pade 1762  i  en  sjöträffhing,  sedan  han  kort  förut  anförtrott 

ordens  tillhörigheter  åt  en  vän,  friherre  Carl  Björnberg 

(född  1735,  död  1790).  Denne  inrättade  efter  erhållna  före- 
skrifter Coldintcorde7i  i  Stockholm  med  biträde  af  kammar- 

herren frih.  Kfttit  Henrik  Leijonhufvud,  kanslirådet  af  Bjer- 
kén,  öfversten  frih.  Carl  Fr.  Leijonhielm,  frih.  Ax.  Gabr. 

Leijofthufvud  och  Patrik  Alströmer. 

Ordens  stormästare  hafva  varit  följande:  majoren,  fri- 
herre Carl  Björnbergs  kammarherren  friherre  Knut  Heririk 

Leijonhufvud,  excellensen  friherre  Carl  Bo7ide,  hofmarskal- 
ken  J.  A.  Leyonmark,  öfverstekammarherren,  friherre  Carl 
Jedvard  Bonde  och  f.  n.  öfverceremonimästaren  frih.  Carl 

C:son  Bonde.  De  fem  förstes  porträtt  i  olja  äro  upphängda 

i  ordenslokalen.  Orden  har  sedan  1807  stamhåll  i  eget 

hus,  egendomen  »Piperska  muren»  å  Kungsholmen.  Bland 

ordens  syften  är  jemväl  det  att  gifva  understöd  åt  fattiga, 

företrädesvis  inom  Kungsholms  församling. 

Ordens  bibliotek  synes  hafva  tillkommit  i  början  af 

1830-talet  genom  gåfvor  af  ordensledamöter.  Denafkam- 
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marherre  E.  G.  Leyonmark  nog-grannt  uppgjorda  kata- 
logen, hvilken  fortsatts  af  kanslisten  Carl  von  Axelson, 

upptager  först  och  främst  105  n:r,  skänkta  af  åtskilliga 
ledamöter.  Derefter  kommer  en  större  gåfva  af  assessor 

Christofifer  Carlander  uppgående  till  108  n:r  (volymantalet 
naturligtvis  större)  under  följande  rubriker:  Alchymia  31 

n:r;  Demojiica  &  Magica  21  n:r;  Astrologia,  Physiogno- 
mica,  Chiromantica,  Divinatoria  22  n:r;  Theologica,  Mystica 
et  Varia  34  n:r. 

Hvad  som  egentligen  gifver  Coldinuordens  bibliotek 

betydelse,  är  den  vackra  donation  af  kamrer  G.  W.  Berne- 
gaus  hela  bibliotek,  hvilket  efter  hans  död  d.  4  Januari 

1852  tillföll  orden.  Vid  genomgående  af  denna  boksam- 
ling finner  man,  att  den  tillhört  en  person  af  hög  bildning, 

hvilken  med  urskiljning  köpte  sina  böcker.  De  äro  präktigt 

inbundna.  Det  är  ett  verkligt  bibliotek,  som  håller  sig 

inom  en  viss  gräns,  och  icke  en  samling  hopfösta  böcker, 

hvilka,  för  att  citera  Dlsraéli,  representera  j>en  väl  ordnad 

skinnbutik».  Detta  bibliotek,  uppgående  till  omkring  2,000 

band,  omfattar  uteslutande  historia,  encyclopedi,  resebeskrif- 
ningar  och  skönlitteratur. 

Kamrer  Bernegau  var  äfven  gravyrsamlare.  Man  på- 
träffar 5  folioband,  innehållande  utmärkta  koppargravyrer, 

mestadels  porträtt,  uppfästa  å  styft  papper.  I  ett  af  dessa 

värdefulla  album  förekomma  flera  handteckningar  af  Hör- 

berg, äfvensom  några  träsnitt  från  medlet  af  1700-talet, 
grannt  kolorerade,  bland  dem  två  porträtt:  af  konung 

Fredrik  II  al  Preussen  (af  »konstnären»  benämd  Fredrik 

III)  och  hans  bror  prins  Henrik,  båda  till  häst.  Dessa 

kuriösa  porträtt  äro  signerade  Hoffbro,  den  af  Bellman 

besjungne,  densamme  eljes,  om  hvilken  Boye  skrifver,  att 

han  »icke  bör  förbigås,  emedan  han  fått  en  viss  offentlighet, 

då  han  ansågs  i  målarekonsten  vara,  hvad  Haqvin  Bager  var 

1  vitterheten >.   Dessa  »planscher»  kunna  anses  för  rariteter. 
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Förutom  nämda  fem  präktigt  inbundna  folioband  finnas 

flere  mindre  samlingsband  af  litografier  m.  m. 

STOCKHOLM.    TEOSOFISKA  SAMFUNDETS 
BIBLIOTEK. 

Detta  samfund  stiftades  i  Stockholm  d.  lO  Februari 

1889.  Samfundet  utgifver  för  befrämjandet  af  den  teoso- 
fiska rörelsen  skrifter  i  original  eller  öfversättning,  periodiska 

och  tillfälliga.  Dess  tidskrift,  benämd  »Teosofisk  Tidskrift», 
började  utkomma  1891.  Allt  tryck  som  samfundet  utgifver 

är  försedt  med  följande  vignett: 

Samfundets  byrå,  läsesalong  och  bibliotek  finnas  å 
samfundets  lokal  i  Stockholm. 

Biblioteket  innehåller  nu  (1896)  ungefär  1,000  band 

svensk,  tysk,  engelsk  och  fransk  litteratur  i  teosofi  och 
dermed  beslägtade  ämnen.  Ofver  boksamlingen  utkom 

^Vio  1892  en  tryckt  2 Alfabetiskt  ordnad  Förteckning».  I 

(Öfverst  läses  >det  heliga  Veda-ordet>  om:  ljusets  källa.) 



böckerna  är  infäst  en  typtryckslapp :  Tillhör  Teosofi- 
ska Samfundets  Boksamling  N:o._  

STOCKHOLM.    LOGEN  ORIONS  BIBLIOTEK. 

Den  26  Sept.  1893  bildades  i  Stockholm  en  teosofisk 

lokalförening,  benämd  »Orion»,  af  anledning  att  det  Sven- 
ska Teosofiska  Samfundet  skulle  ombildas  till  särskild  Skan- 

dinavisk sektion,  innefattande  alla  Sveriges  lokalföreningar, 

i  Stockholm,  Göteborg,  Lund,  Helsingborg,  Kalmar,  Ny- 

köping och  Örebro,  samt  de  i  Norge,  Danmark  och  Fin- 
land befintliga.  Ordförande  för  den  nya  Stockholmslogen 

»Orion»  är  ingeniör  Tönnes  Algren,  sekreterare  grefve  Carl 

Trampe.  »Orions»  bokegaremärke  är  Teosofiska  samfun- 
dets vignett  i  förminskad  skala  med :  »Logen  Orion.  Teo- 

sofiska samfundet  Stockholm»  omkring: 

Af  »Stadgar  för  Teosofiska  Samfundets  Loge  »Orion> 

i  Stockholm»,  Sthm  1893,  inhemtas  logens  ändamål:  1:0 

att  bilda  en  kärna  af  universelt  broderskap,  2:0  befrämja 

studiet  af  arisk  litteratur,  3:0  att  utforska  okända  natur- 
lagar. Logen  förklaras  fri  från  all  sekterism  och  blandar 

sig  ej  i  religiösa  eller  politiska  strider. 
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STOCKHOLMS  FÖRSAMLINGARS  BOKFÖRRÅD. 

Förteckning  öfver  Clara  förs.  bokförråd  (656  n:r) 

utkom,  Sthlm,  Riis,  1862.  Ny  uppl.  1868,  boksaml.  be- 

tydligt tillökad.  Supplement  n:r  i  utkom  1872.  Ny  för- 
teckning 1885. 

Förteckning  öfver  S:t  Jacobs  och  Johannis  förs.  bok- 
förråd, jemte  »regler»,  Sthlm,  Huldberg,  1868.  Supplement 

1875.    Ny  katalog,  Holm,  1881.    Supplement  1889. 
Förteckning  öfver  Adolf  Fredriks  förs.  bokförråd,  jemte 

»regler»,  Sthlm  1866.  Supplement  1.  Sthlm,  Norstedt  & 

Söner,  1869.  Ny  katalog  1874.  Bokförrådet  utgjorde  då 
1,118  n:r  och  en  samling  småskrifter  för  barn  och  ungdom 

omkr.  150  n:r.  Supplement  2,  1881;  Supplement  3,  1884; 

Supplement  4,  1888. 

Förteckning  öfver  Ladugårdslands  (=  Östermalms) 
församlings  bokförråd,  Sthlm  1870.  Ny  katalog,  jemte 

»regler»,  Sthlm  1872.  Förteckn.  öfver  Östermalms  förs. 

bokförråd  upprättad  af  P.  J.  Engström,  Örebro  1885. 

Förteckning  öfver  Kungs holms  förs.  bokförråd,  jemte 

»regler»,  Sthlm,  Norman,  1883. 
Förteckning  öfver  Stor kyr ko  för  samlingens  bokförråd 

(780  n:r),  jemte  »regler»,  Sthlm,  Beckman,  1888. 

STOCKHOLMS  ARBETAREFÖRENINGS  BIBLIOTEK. 

Stockholms  Arbetareförening  bildades  d.  2  Aug.  1866 

af  smedsmästaren  H.  Hagerman  och  typografen  Gabriel 

Pettersson.  Föreningen  begagnade  hyrda  lokaler  till  år  1882 

den  I  Oktober,  då  föreningen  invigde  sitt  nybygda  ståtliga 
hus  N:o  52  Malmskilnadsgatan. 

Biblioteket,  som  småningom  tillkommit  genom  gåfvor 

och  inköp,  uppgår  nu  till  närmare  3,000  band  och  omfat- 
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tar  hiifvudsakligast  romanlitteratur,  historia,  geografi,  natur- 
kunnighet och  reUgion.  Kataloger  hafva  utkommit  1869, 

1871,  1878.  »Bihang»  utk.  1873.  »Tilläggskataloger»:  1880, 

1883,  1885,  1 891.  Böckerna  äro  ordnade  och  uppstälda 

i  ett  särskildt  större  biblioteksrum  och  lånas  flitigt  af  för- 
eningens medlemmar.  Ar  1888  uppgick  antalen  af  lån  till 

4,422. I  böckerna  är  infäst  ett  typtrycksblad  af  följande 

innehåll:  Litt.  .  .  .  N:o  .  .  .  Tillhörig  Stockholms  Arbetar e- 
förenings  Bibliotek.  Obs.  ̂   .  .  .  fnorn.  .  .  .  Bokens  pris  .  .  . 
Kronor  .  .  .  öre  . .  . 

STOCKHOLMS  ARBETAREINSTITUTS  BIBLIOTEK. 

Detta  instituts  upphofsman  är  med.  d:r  Anton  Nyström. 
Dess  främsta  ändamål  är,  för  att  citera  d:r  N.,  att  åt  alla, 

såväl  qvinnor  som  män,  hvilka  under  uppväxtåren  ej  fått 

egna  sig  åt  studier,  meddela  en  populärt  vetenskaplig  bild- 

ning genom  föreläsningar,  bibliotek  med  läsrum  samt  mu- 

sikaliska underhållningar.  Den  3  okt.  1880  var  Arbetare- 
institutets stiftelsedag.  Dagen  efter  började  föreläsningarna 

i  Praktiska  arbetsskolans  sal  i  f.  d.  Enkhuset  vid  Hamn- 

gatan. Aret  derpå  hyrde  institutet  lokal  i  huset  n:o  14 
Mästersamuelsgatan.  Institutets  verksamhet  är  nu  förlagd 

i  eget  hus,  n:o  8  Klara  norra  kyrkogata.  Öfver  institutets 

bibliotek  utkom  1894  katalog,  upptagande  1,870  n:r  och 

dessutom  en  samling  musikalier.  Biblioteket  omfattar  snart 

sagdt  alla  möjliga  ämnen.  Låntagare,  som  är  ständig 

åhörare  vid  institutets  föreläsningar  eller  regelbundet  följer 

minst  en  årskurs  i  ett  ämne,  eger  att  afgiftsfritt  låna 

böcker;  öfriga  erlägga  25  öre  i  månaden.  Böckerna  äro 

märkta  med  en  blåstämpel :  Stockholms  Arbetareinstitut.  In- 
stitutet eger  dessutom  ett  dyrbart  undervisningsmateriel. 
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Detta,  jemte  biblioteket,  är  uppskattadt  till  17,000  kr  värde. 

Institutet  åtnjuter  såväl  statsanslag  som  anslag  af  Stock- 
holms stad. 

STOCKHOLM.  NAVIGATIONS-SKOLANS  BIBLIOTEK. 

Den  första  svenska  undervisningsanstalten  för  sjömän 

var  den  genom  k.  brefvet  af  d.  4  Juni  1658  inrättade  Styr- 
mansskolan i  Stockholm.  Efter  vexlande  öden  egde  denna 

inrättning,  jemte  de  långt  senare  tillkomna  lägre  naviga- 
tionsanstalterna i  Visby  och  Carlshamn,  ännu  bestånd,  då 

genom  k.  skrifvelse  af  d.  7  April  1841  särskilda  naviga- 
tionsskolor inrättades  i  Stockholm  m.  fl.  städer,  hvilka 

skolor  nämda  dag  och  år  fingo  sitt  reglemente. 

Navigationsskolans  bibliotek  i  Stockholm  grundades  af 

dess  förste  föreståndare,  kapten  P.  J.  Högfeldt,  och  fick  en 

värdefull  tillökning  genom  inköp  af  en  del  af  densammes 

efterlemnade  bibliotek.  Detta  bibliotek,  utgörande  omkring 

1,000  volymer,  omfattar  så  godt  som  uteslutande  arbeten 

i  navigation,  astronomi  och  matematik.  Man  påträffar  der 

åtskilliga  gamla  sällsynta  böcker,  såsom  Tycho  Brahes 

Astronomiae  instauratae  progymnasmata  1602,  4:0,  822  sid., 

m.  fl.  Böckerna  äro  märkta  med  en  typtryckslapp  (i  2 

varianter):  Tillhör  Navigations-Skolan  i  Stockholm. 

STOCKHOLM.    KONGL.  SKOGSINSTITUTETS 
BIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek  utgör  3,000  vol.  och  representerar 

geologi,  geognosi,  mineralogi,  kemi,  bergshandtering,  agro- 

nomi,  statistik,  kameral-  och   ekonomi-lagerfarenhet  samt 
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framför  allt  in-  och  utländsk  litteratur  rörande  skogsveten- 

skap, jagt-  och  skjutkonst  samt  naturalhistorien.  Tryckt 
katalog  saknas  ännu,  men  lappkatalog  finnes  upprättad  till 

nästan  hela  samlingen.  Böckerna  äro  märkta  med  Kongl. 

Skogsmstitutet  i  blåstämpel.  På  samma  sätt  är  K.  Domän- 
styrelsens boksamling  (skogsvetenskaplig  litteratur,  statistik, 

juridik,  ekonomi  o.  s.  v.),  utgörande  omkring  i,ooo  vol.,  märkt 

med  Kongl.  Dojnänstyr elsen.  I  de  böcker  af  denna  sam- 

ling, hvilka  inköptes  före  år  1883,  d.  v.  s.  under  K.  Skogs- 
styrelsens tid  och  före  inrättandet  af  K.  Domänstyrelsen, 

finnes  stämpeln  Kongl.  Skogsstyrelsen.  Från  och  med  1896 

använder  Domänstyrelsen  en  oval,  i  blått  eller  violett  af- 

tryckt  stämpel  med  riksvapnet  och  Kongl.  Domän- 
styrelsen. 

STOCKHOLM.  JERNVÄGSSTYRELSENS  BIBLIOTEK. 

Detta  utgöres  af  omkring  1,000  volymer  och  omfattar 

hufvudsakligen  jernvägslitteratur  (teknisk,  historisk,  ekono- 

misk, statistisk  m.  m.)  och  annan  teknisk  litteratur.  Dess- 
utom finnas  arbeten  inom  statistik,  geografi,  lagfarenhet, 

encyklopedier,  ordböcker,  utom  åtskilligt  af  blandadt  inne- 
håll. Kongl.  Jernvägsstyrelsen  prenumererar  årligen  på 

närmare  20  st.  engelska,  tyska  och  amerikanska  tidskrifter 
af  tekniskt  innehåll.  Sedan  1895  finnas  de  af  styrelsen 

gjorda  utländska  bokköp  upptagna  i  den  genom  Kongl. 
Bibliotekets  försorg  utgifna  accessionskatalogen.  Uti  den  af 

Kongl.  Maj:t  fastställda  kostnadsstaten  finnas  1,200  kronor 

årligen  anslagna  till  ökande  af  styrelsens  boksamling.  Böc- 
kerna hafva  märldis  med  en  större  oval  blåstämpel:  Kongl. 

Jernv  ägs  styr  else7is  Bibliothek.  Numera  infästes  i  desamma 

ett    Ex-libris,   hvarå   läses:    Ex-libris  KoJigl.  Jernvägs- 
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Styrelsen,  å  en  bandeau  i  två  afdelningar,  mellan  hvilka 

synas  3  kronor  å  en  sköld  bredvid  ett  bevingadt  hjul. 

Detta  Ex-libris  utfördes  i  zinkotypi  å  Silfversparres  gra- 
fiska anstalt  1895. 

STOCKHOLM.    KONGL.  PATENT-  OCH  REGISTRE- 
RINGSVERKETS BIBLIOTEK. 

Kongl.  Patent-  och  Registreringsverket  öppnades  1885. 
Det  består  af  i  öfverdirektör,  i  öfveringeniör,  2  sekreterare 

(en  för  det  tekniska  och  en  för  det  administrativa,  fr.  o.  m. 

1897  anställes  en  sekreterare  för  registrering  af  bolags- 

ordningar), dessutom:  bokhållare,  registrator  och  byrå- 
ingeniör.  Det  väldiga  biblioteket,  »Patentbyråns  Bibliotek» 

i  embetsverkets  n.  v.  lokal  Brunkebergstorg  N:o  18,  inne- 

håller öfver  700,000  in-  och  utländska  patentbeskrifningar, 
äfvensom  en  betydande  teknisk  facklitteratur,  lexika  m.  m. 

Det  hålles  för  allmänheten  afgiftsfritt  tillgängligt  alla  helg- 

fria dagar  kl.  11 — 3.  Banden  äro  till  största  delen  stämp- 
lade å  ryggen:  K.  Pate7itbyrån,  som  embetsverket  nämdes 

1885 — 1895.  Numera  stämplas  de  med:  K.  Pat.  o.  Reg.- 
Verket.  Tidskrifter  o.  d.  äro  märkta  med  en  rund  blå- 

stämpel: Kimgl.  Patent-  och  Registreringsverket  omkring 
svenska  riksvapnet. 

STOCKHOLMS  SMÅ-BIBLIOTEK. 

Studentf  'öre?iingen  i  Stockholm  har  ett  bibliotek,  om- 
fattande omkr.  1,500  större  och  mindre  arbeten  och  bro- 

schyrer, försedda  med  blåstämpel:  Studentföreningen,  Stock- 
holm.    Samlingen  har  tillkommit  genom  gåfvor  och  inköp. 
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Medicinska  föreningen  har  sitt  bibliotek  i  sin  lokal 

Clara  Bergsgatan  n:r  68.  Det  omfattar  omkring  900  band, 

hufvudsakligen  svensk  medicin  samt  medicinsk  tidskrifts- 
litteratur. Bland  större  arbeten  kan  nämnas:  G.  Retzius: 

Das  Gehörorgane  der  Wirbelthiere,  del  i,  2.  Biblioteket 

är  till  största  delen  uppkommet  genom  gåfvor.  Märke  i 

blåstämpel:  Mediciitska  f  'öre7iingen  i  Stockholm,  Föreningen 
bildades  eller  som  det  säges  »återupplifvades»  af  professor 
Medin  1878. 

Gymnastiska  Central- Institutets  bibliotek.  Kataloger 
öfver  detta  hafva  utkommit:  1866  (35  sid.),  1871  (39  sid.), 
1880  (55  sid.).  Böckerna  äro  märkta  med  en  svart  stämpel: 

Gym.  C.  Inst. 
Södra  Årbetarefdrejiingens  bibliotek.  Katalog  öfver 

detta  (412  n:r)  utkom,  Sthlm,  1886,  8  sid. 
Stockholms  Vestra  Arbetar  ef  dr eniiigs  bibliotek.  Katalog 

öfver  detta  utkom,  Sthlm,  1884. 

Stockholms  arbetarebibliotek  hade  1896  ett  antal  af 

3,720  katalogförda  arbeten.  Med  biblioteket,  som  är  be- 
läget i  n:r  24  Stortorget,  är  förenadt  ett  läsrum,  der  ett 

30-tal  Stockholms-  och  landsortstidningar  samt  fackskrifter 
tillhandahållas.  I  biblioteket,  hvars  tillkomst  daterar  sig 

från  början  af  år  1892,  voro  1896  35  föreningar  del- 

egare. 
Typografiska  föreningeiis  bibliotek.  Första  katalogen 

öfver  detta  utkom,  Sthlm,  1850,  36  sid.  Ny  katalog,  af- 

slutad  d.  4  Okt.  1863  efter  föreningens  1 8-åriga  tillvaro, 
jemte  »poemer  och  tal  till  Typografiska  föreningen»,  utkom 
1864.  Aren  1872  och  1880  utkommo  nya  upplagor  af 

bokförteckningen.  Senaste  katalogen,  hvarur  poemen  och 

talen  äro  uteslutna,  utkom  1889,  tryckt  hos  Haeggström, 

med  titel:  »Katalog  öfver  Typografiska  föreningens  biblio- 
tek upprättad  1889»  (80  sid.).  Böckerna  märktes  först 

med  en  svartstämpel:    Typografiska  föreni7ige?i,  rundt  om 
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boktryckarevapnet.  Numera  stämplas  endast  T.  F.  å  ryggen 
vid  inbindningen. 

Stockholms  Bokbinderi-Arbetares  Fdre7iings  bibliotek. 

Katalog  öfver  detta  utkom,  Sthlm,  1879,  23  sid.  I  böc- 

kerna är  infäst  ett  typtrycksblad :  »Tillhör  B.  A.  F;s  biblio- 
tek.    Bokens  pris:   Utdrag  ur  reglementets  §  5, 

om  boklån:  Utlåning  af  böcker»  o.  s.  v. 

Stockholms  Borgarskolas  boksamling.  Kataloger  öfver 

denna  ha  utkommit  1866,  1868,  1869,  1870,  1871. 

Byggnadsföreniiigens  bibliotek.  Katalog  öfver  detta, 

upprättad  d.  12  Jan.  1856,  utkom,  Sthlm,  s.  å.,  16  sid. 

Nya  kataloger  utkommo  1881  och  1890. 

Ljusets  bröders  bibliotek.  Ordenssamfundet  »Ljusets 
bröder»  har  sina  sammanträden  och  förvarar  sitt  bibliotek 

i  det  stora  »ordenshuset»  n:r  72  Regeringsgatan,  hvilket 

uppförts  af  samfundet  »Enighet  och  Vänskap».  Biblioteket 

uppgår  till  omkring  2,000  vol.  i  historia,  geografi  och 
skönlitteratur  och  är  afsedt  för  utlåning  till  medlemmarne. 

Tryckt  katalog  utkom  1877  och  bihang  dertill  1884. 

Ordenslokalerna  i  nämda  »ordenshus»  uthyras  för  sammankomster  å 
olika  tider  till  töljande  samfund:  >N.  V.»  (Nordens  Vänner);  >D,  G.  V.» 
(De  glada  vännerna);  >II.  S.»  (Handtverkare  Sällskapet);  »Blomkronan» 
(trädgårdsmästare);  »V — s — n»  (Vågskålen);  »M.  V.»  (Mårtens  Vänner); 
»Familjevännerna»;  »S.  B,  A.  F.»  (.Stockholms  Bryggeri  Arbetare  Förening); 
»B.  A.  F.»  (Bokbinderi  Arbetare  Föreningen);  »Concordia»,  deutsche  Ge- 
sellschaft;  »V.  B.»  (Vänskaps  Bröderna);  »V.  S.  F.»  (Vänskaps  Flaggan); 
»N.  N.»  (Nytta  och  Nöje);  »Unicum»,  ynglingasällskap.  —  Af  dessa  säll- 

skap hafva  »V— s— n»,  »D.  G.  V.»*  B.  A.  F.»  och  »H.  S.»  särskilda 
mindre  bibliotek  förvarade  inom  ordenshuset. 

Stockholms  Folkskollärareförenings  boksamli7ig.  Öfver 
denna  utkom  förteckning,  Sthlm,  1869,  8  sid. 

Sällskapet  Concordias  bibliotek.  Concordia  är  ett  skol- 

ungdoms-sällskap inom  de  högre  klasserna  i  Norra  Latin- 

*  Katalog  öfver  detta  (450  n:r)  utkom  1878.    Bihang  utk.  1884. 



läroverket.  Katalog  öfver  detta  sällskaps  bibliotek  utkom  vår- 

terminen 1884,  utgifven  af  sällskapets  »biblioteks-kommité». 
Kristliga  Förejiingens  af  Unge  Män  bibliotek.  Denna 

förening  stiftades  år  1884  af  professor  F.  Schulthess.  Dess 

bibliotek  uppgick  vid  1895  års  slut,  enligt  »Årsberättelse 

för  1895»,  till  2,520  band.  Det  är  ett  bibliotek  öfver 

»omne  scibile»,  som  är  tillgängligt  för  lån  af  medlem- 
mar. Böckerna  äro  märkta  med  en  större  blåstämpel: 

K.  F.  U,  M. 

Stockholms  Kristliga  Ynglingaföreiiings  boksamlhig. 

Denna  utgör  omkring  300  nummer,  mest  religiösa  böcker 

och  småskrifter,  tillkomna  genom  gåfvor.  I  böckerna  är 

infäst    en   typtryckslapp :     Tillhör    Stockholms  Yng- 

1  inga-Före  ning.    Ser   N:o   Föreningen,  som 

består  af  60  medlemmar  och  har  samlingslokal  i  Brunke- 
bergs  hotell,  är  omkring  30  år  gammal  och  äldst  af  dylika 

föreningar  i  Stockholm.  Utom  ofvannämnda  förening  finnas: 

»Ynglingaföreningen  Kempen»,  hvilken  utgöres  af  baptister 

och  samlas  i  Baptist-kapellet  vid  Vestmannagatan ;  »Ung- 

domsföreningen», som  samlas  i  Ebeneserkapellet,  Bleck- 
tornsgränd  13  B.;  »Ynglingaföreningen  Daniel»,  som  samlas 

i  Florakyrkan;  samt  »Kristliga  föreningen  för  unge  män». 
Samtliga  dessa  föreningar  ha  bibliotek. 

Stockholms  Gartnersällskaps  boksamling.  Katalog  öfver 

denna  utkom,  Sthlm,  1883,  12  sid. 

Samfundet  Idoghete7is  bibliotek.  Katalog  öfver  detta 

utkom,  Sthlm,  1877,  59  sid. 

Litteratursällskapet  Athenceum's  bibliotek.  Angående 
detta  utkommo:  »Stadgar  för  utlåningen»,  af  Sthlm  d.  29 

Dec.  1847.    Sthlm  u.  tr.  o.  &  å. 

Stockholms  Dagblads  Redaktio7isbyrå  eger  ett  särskildt 

bibliotek,  innehållande  encyklopedier  och  personalhistoria. 

Maskinarbetareföreningens  bibliotek.  Katalog  öfver 

detta  utkom,  Sthlm,  1887,  16  sid. 



/ 

/ 
Aktiebolagets  Palmcrantz  &  C:o  boksamling.  Katalog 

öfver  denna  utkom,  »Stockholm  tryckt  på  Bolagets  Officin» 

[i 88 i].    Nya  kataloger  utkommo  1882  o.  1883. 

Stockholms  Vapenfabriks  [f.  d.  Palmcrantz  &  C:o)  bok- 
samling. Förteckning  öfver  denna  utkom,  Sthlm,  1887,  4isid. 

Lifkompaniets  af  Kongl.  andra  \nu  Göta]  lifgarde 
bibliotek  bildades  1880  på  initiativ  af  kompaniets  officerare 

och  expeditionshafvande  underofficer  genom  gåfvor  och 

genom  att  hvarje  karl  dagligen  af  sitt  gage  afstod  i  öre. 

Detta  fortgick  ett  par  är,  men  sedan  hafva  endast  rekry- 
terne  er  lagt  denna  afgift.  Boksamlingen  utgör  öfver  500 

vol.  historia,  resebeskrifningar  och  romaner.  En  af  kor- 
poralerne  är  bibliotekarie  och  gör  ett  par  gånger  om  året 

uppköp.  Böckerna  äro  märkta  med  en  oval  blåstämpel: 

Kongl.  2:a  Lifgarde  t.    Lif- Kompaniets  Bibliotek. 
Matros-kårens  bibliotek.  Katalog  öfver  detta  (1,233 

n:r)  jemte  »Regler  vid  boklån»  utkom,  Sthlm,  1874. 

Sabbatsbergs  fattig hns-i7trättnings  lånbibliotek.  För- 
teckning öfver  detta  har  utkommit  u.  tr.  o.  &  å. 

Nya  kyrkans  bekänjiares  bibliotek.  Svedenborgska 

kyrkosamfundet  i  Stockholm  eger  en  liten  samling  böcker 

(Svedenborgiana)  märkta  med  en  blå  stämpel:  Tillhör 

Sällskapet  Nya  kyrkans  bekännare,  Stockholm.  Dessutom 

finnes  en  särskild  boksamling  afsedd  för  utlåning  till  sam- 
fundets medlemmar.  Dessa  böcker  äro  märkta  med  en  blå- 

stämpel: Ny  kyrkliga  Bokförlagets  Lånbibliotek  N:o  

Spiritistiska  Utter aturföreiiingens  boksamling.  »Katalog 

öfver  S.  L.  F:s  boksamling»  är  rubrik  å  ett  folioblad  (öfver- 
tryck  u.  å.)  upptagande  53  n:r  böcker  och  4  tidskrifter: 

»Banner  of  Light»,  »Spiritualist»,  »Revue  Spirite»  och 
»Psychische  Studien». 

Sve7iska  Tandläkaresäilskapets  boksamling.  Förteck- 
ning häröfver,  uppgjord  af  Ernst  Sjöberg,  utkom,  Sthlm, 

1889,  24  sid.    Utgöres  endast  af  tandläkarelitteratur. 
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Bethesda-Missionens  boksamling.  Förteckning  öfver 
denna,  upprättad  i  Juli  1879,  utkom,  Sthlm,  1879,  16  sid. 

Förteckningen  (606  n:r)  innehåller  uteslutande  kristliga  be- 
rättelser och  uppbyggelseböcker. 

Stockholms  Verlds-Good-Templares  bibliotek.  Katalog 
öfver  detta  utkom,  Arboga,  1884,  40  sid. 

Dansk  Loeseselskabs  [i  Stockholm]  Bogsamling.  Kata- 

log öfver  denna,  upprättad  Juli  1890,  jemte  >Reglemente>, 
utkom,  Sthlm,  1890. 

Bokbindare-e7nbetet  (=  skrået^  i  Stockholm.  Detta  »em- 
bete»  är  gammalt  i  Sverige  och  omtalas  i  handlingar  från 

Medeltiden.  En  svartstämpel,  ehuru  ej  uteslutande  afsedd 

till  bokegaremärke :  Bokbind:  Emb:  Stamp:  i  Stoch.  om- 

kring årtalet  lyS'/  deladt  midt  itu  af  en  bok,  har  användts 
för  stämpling  af  böcker,  som  tillhört  embetet. 

Pro  Patria,  stämpladt  å  böcker  tillhöriga  Kongl. 

sällskapet  Pro  Patria,  hvilket  anses  leda  sitt  ursprung 

från  det  gamla  svenska  landtgillet  —  hvilket  traditionen 

förmäler  stiftats  af  Engelbrekt  och  Carl  Knutsson  —  som 

1766  förändrades  till  ett  ordenssällskap.  Ar  1772  sönder- 
föll det  i  två  skilda  sällskap:  Pro  Patria,  hvilket  1798 

fick  namn  af  kongl.  sällskap,  och  Patriotiska  sällskapet. 

Pro  Patria  är  ett  välgörenhetssällskap  och  underhåller  ett 

eget  barnbördshus  i  Stockholm.  Patriotiska  sällskapet 

verkar  för  nyttiga  kunskapers  spridande  och  utdelar  belö- 
ningar åt  trogna  tjenare  och  för  odlingar. 

Societas  Svecana  Pro  Fide  &  Christia7tismo.  Om  detta 

sällskap  —  stiftadt  i  Stockholm  den  27  Mars  1771  och 

hvars  syftemål  namnet  angifver  —  samt  dess  »Förenings- 
Stadga»  se  Gjörwells  Allm.  Tidningar  1771  d.  5,  12  o. 

15  November.  Böcker  tillhöriga  detta  sällskap  såldes  efter 

tryckt  förteckning  (Sthlm  1834,  24  sid.)  d.  26  April  1834 
å  Stockholms  bokauktionskammare. 
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Sporrentakarnes  Skrå.  En  bok  in  4:0  i  manuskript, 

som  tillhört  detta,  finnes  i  Nordiska  Museet.  Pä  fram- 

permen  är  stämpladt  i  guld:  Sp oremakar nes  Skrå  i 

Stockholm  och  å  bakpermen:  Anno  1656.  Manuskrip- 
tet innehåller  Sporremakarnes  Skrå  (=  Ordning)  utfärdad  af 

borgmästare  och  råd  i  Stockholm  1656.  Ursprungliga  be- 
tydelsen af  ordet  »skrå»  var:  ordning;  men  sedermera 

vexlade  ordet  valör  och  blef  liktydigt  med  han  dt  verk. 

Kongl.  Svenska  dramatiska  teater^t,  tillfinnandes  i  Boll- 

huset åren  1787 — 93,  hade  sina  böcker  och  musikalier 
märkta  med  en  svartstämpel:  Kongl.  Svenska  Dramatiska 

Theater7i,  rundt  om  en  hopbunden  vase. 

Fribyggar-orden.  A  ett  i  Kongl.  Bibi.  befintligt,  i 
skinn  bundet  ex.  af  »Journal  för  allmänna  upplysningen  och 

sederne»  (Sthlm  1796)  är  å  frampermen  stämpladt  i  guld: 
Wett  och  Seder  och  å  bakpermen:  F,  B.  L.  Exemplaret 

har  tillhört  en  Magnus  Abraham  Sundin  och  var  honom 

gifvet  såsom  belöning  för  »beskedlighet,  lydno,  flit  och 

ordentlighet»  såsom  lärjunge  vid  Fribyggarordens  Lyceum 

(på  detta  läroverk  syftar  ofvan  nämda  stämpel)  1797.  Fri- 

byggar- Orden  är  ett  hundraårigt  sällskap  —  »Beskyddsbref 

för  Fribyggar  Sällskapet»  af  d.  8  Dec.  1795  är  underteck- 
nadt  Carl —  som  ännu  existerar.  Dess  n.  v.  stormästare  är 

generaldirektören  grefve  R.  Cronstedt.  —  Om  Fribyggar- 
orden  och  dess  ofvan  nämda  tidskrift  se  Ljunggren,  Sven- 

ska Vitterhetens  häfder  III:  395  o.  f.,  Rööks  memoirer  i 

»Ur  svenska  hofvets  och  aristokratiens  lif»  I:  7  samt  [P. 

G.  Berg]  »Svenska  ordnar,  sällskaper  och  föreningar»  (Sthlm 

1873)  sid.  81. 

Aurora-orden  —  ett  sällskap  för  »glada  tidsfördrif » , 
hvilket  existerade  i  Stockholm  181 5 — 35  och  hvarom  se 

August  Blanches  skizz  »En  afton  i  Aurora-orden»  samt 

Lundins  och  Strindbergs  »Gamla  Stockholm»  — ^  hade  sina 
böcker  och  musikalier  stämplade  å  permen  med:  Aurora. 
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Segel-Sällskapet.  Detta  stiftades  1830  (se  vidare  P. 
G.  Bergs  Svenska  ordnar,  sällskaper  och  föreningar,  Sthlm 

1873,  sid.  209).  Böcker  tillhörande  sällskapet  äro  stämp- 
lade ä  permen:  5.  5.  Stockholm. 

Linnéiska  Samfundet,  bildadt  1833  af  kammarrådet  J. 

P.  af  Billbergh  och  upplöst  1 840,  hade  ett  obetydligt  biblio- 
tek, hvilket  jemte  samfundets  naturhistoriska  samlingar  1842 

skänktes  till  Stockholms  gymnasium. 

Fratres  Amicitics  Ve7'ce^  sällskap,  stiftadt  i  April  1857 
af  några  dåvarande  lärjungar  vid  Stockholms  Lyceum  samt 

upplöst  1882,  hade  en  boksamling,  bestående  af  flere 

hundra  band,  men  som  numera  är  förskingrad.  Bokegare- 
märket  var  en  oval  blåstämpel:  F.  A.  V. 

Enighet  och  Wänskap,  förening  inom  Södra  latinlärover- 
kets i  Stockholm  högre  klasser,  märker  sina  böcker  med 

en  blåstämpel:  E.  W.  i  anglosachsiska  bokstäfver. 

Sällskapet  Constantia.  Uti  ett  ex.  af  Lallerstedt,  Skan- 

dinavien, dess  farhågor  och  förhoppningar  har  funnits  in- 
skrifvet:  »Tillhör  Sällskapet  Constantias  Bibliotek.  N:o  5.» 

—  Constantia  var  förmodligen  ett  skolynglingssällskap. 

Wärtans  Segel- Sällskap.  Så  kallade  sig  på  1860-talet 
några  sommargäster,  boende  vid  stranden  af  Värtan;  bland 
dessa  märktes  rådmannen  A.  F.  Lundberg,  bankokamreraren 

C.  Ahlbom  och  tygförvaltaren  löjtn.  C.  O.  Carlsson.  En  bok, 

krigsartiklarne,  har  varit  synlig,  stämplad  å  permen  W.  S.  S., 

och  som  tillhört  en  sällskapets  medlem,  nämde  Carlsson. 

Klubban^  ett  sällskap  som  eger  bibliotek,  att  sluta  af 

typtryckslapp  infäst  i  bok:  tillhör  Klubbans  bibliotek.  Säll- 
skapet, hvarom  vi  ej  ha  vidare  kännedom,  må  ej  förvexlas 

med  det  på  1820-talet  upphörda  sällskapet  Klubben  eller 
Fl  ängen  i  Upsala. 

Sveriges  Kontoristförenifigs  Bibliotek.  Denna  förening, 

hvars  egentlige  stiftare  var  d.  v.  kontoristen  Edvin  Björk- 
man, n.  m.  redaktör  af  Minesota  Posten  i  S:t  Paul,  skaftade 
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sig  omedelbart  efter  sin  uppkomst  1888  en  boksamling, 
och  denna  hade  redan  1892  fått  den  tillökning,  att  en 

tryckt  katalog  utkom,  efter  af  A.  Victorin  uppgjord  för- 
teckning. Den  omfattar  egentligen  romanlitteratur,  »till- 

gänglig för  hemlän»,  men  äfven  lexika,  tidskrifter,  kartor 

och  musik,  endast  »tillgängliga  i  lokalen».  Supplement 
N:o  I  utkom  1893.  Enligt  berättelsen  för  arbetsåret  i 

April  1895 — I  April  1896  utgjorde  biblioteket  1,788  band. 

Innehafvaren  af  Norrköpings  litografiska  aktiebolags  afdel- 
ningskontor  i  Stockholm  Gustaf  Hansson  (död  1893)  ̂ ät  på 

sin  bekostnad  utföra  två  Ex-libris  i  litografi  för  föreningens 

böcker.  Det  första,  1891:  Sveriges  Kontor istf  dr eniyigs  Biblio- 
tek å  en  större  etikett  i  färgtryck;  det  andra,  1893:  Sveriges 

Kontoristförening  1888  i  en  uppslagen  bok,  som  Mercurius, 

framilande  å  ett  bevingadt  jernvägshjul,  håller  i  handen. 
Ordets  vä7i7ier.  Detta  sällskap,  som  synes  haft  tillvaro 

omkring  1820-  och  1830-talen,  egde  ett  bibliotek,  hvartill 
man  kan  sluta  af  en  med  frakturstil  tryckt  lapp,  infäst  i 

religiösa  böcker:  Den7ia  bok  tillhör  Sällskapet  Ordets  vän- 
ners Bibliotek.  Anm.  Låntagaren  får  icke  skrifva  i  boken 

eller  på  amiat  sätt  vanvårda  henne. 

Frälsningsarméns  Hufvtidqvarter  i  Stockholm  använder 

i  böckerna  i  sitt  hand-  och  uppslagsbibliotek  ett  märke, 

bestående  af  en  hvit  cirkelrund  lapp,  hvarå  synes  i  rödt  en 

24-uddig  stjerna;  derinom  en  rundskrift  i  hvita,  upphöjda 
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bokstäfver:  Blod  och  Eld.  Fr äls7iings armén;  innerst,  i 

upphöjdt  hvitt  å  röd  botten,  ett  F,  ett  kors  och  två  mot 

hvarandra  lagda  romerska  svärd. 
Om  Frälsningsarméns  uppkomst  och  verksamhet  i 

Sverige  se:  »lO  års  fälttåg,  en  skildring  om  Frälsnings- 
arméns arbete  i  Sverige  intill  slutet  af  är  1892»,  Sthlm, 

Stridsropets  tr.  1893. 

Kataloger  öfver  Stockholms  Söndagsskolebibliotek  (St. 

Kungsholmsgatan  6),  Betlehemskyrkans,  Er ödr af ör samlin- 
gens^ Lutherska  Missio7tsföreningens  (Mästersamuelsgatan 

51)  och  Sö7idagsskolefdre7iingens  bibliotek  utkommo:  Sthlm 

1878  (3  st);  1885,  1877  (2  st.)  o.  1891;  1879;  1884;  1889. 

Arkivet  å  Stockholms  slott,  I  Aftonbladet  för  d.  20 

Juni  1893  läses:  K.  m:t  hade  anbefallt  Kammarkollegium 
att  till  det  å  Stockholms  slott  inrättade  Slottsarkivet  öfver- 

lemna  sådana  i  Kammararkivet  förvarade,  de  k.  hofven  och 

slotten  rörande  handlingar,  som  ej  voro  för  kollegium  be- 
höfliga  eller  eljes  syntes  böra  i  Kammararkivet  bibehållas. 

Denna  öfverflyttning  har  nu  afslutats,  och  K.  M:t  har  såsom 

gratifikation  tilldelat  e.  o.  tjenstemannen  hos  kollegium  A. 

Afzelius  ett  belopp  af  ̂ 00  kr.  såsom  ersättning  för  det 

förtjenstfulla  sätt,  hvarpå  han  biträdt  vid  samlandet,  ord- 
nandet och  registreringen  af  dessa  handlingar. 

* 

Stockholms  Stadsfnllmäktiges  arkivalier  och  böcker  äro 

försedda  med  följande  egaremärke:  rund  uthuggen  sigill- 
oblat, ä  hvilken  läses :  Stockholms  Stadsfullmäktige,  omkring 

Stockholms  vapen. 
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UPSALA.    DOMKAPITLETS  BIBLIOTEK. 

Till  Upsala  domkyrka  blefvo  redan  1278  böcker  do- 

nerade af  domprosten  Bero  derstädes.  Hans  exempel  efter- 

följdes af  åtskilliga,  såsom  domprosten  Laur.  .^sselius 

omkr.  1320,  archidiaconus  Joh.  Odolphi,  kanikerne  Matth. 

Enecopensis  1330  och  Laurentius  Nicolai  år  1336  samt 

ärkebiskop  Jacob  Ulfsson  är  1496;  men  ibland  alla  ut- 
märkte sig  isynnerhet  Hemming,  kanik  i  Upsala,  som  vid 

sin  död  i  Paris  1292  skänkte  åtskilliga  den  tidens  dyrbara 

böcker.  Utom  donationer  ökades  äfven  denna  samling 

genom  inköp,  såsom  t.  ex.  biskopen  i  Vesterås  Birgerus 

Magni  böcker,  hvilka  år  1465  inlöstes.  Detta  biblioteks 

öden  efter  I5:de  seklets  slut  äro  okända.  Vid  domkyrkan 

förvarades  väl  ännu  1782  några  hundra  vol.,  men  som  af 

dessa  endast  4  voro  manuskript,  kunde  det  ej  vara  någon 

lemning  af  det  äldsta  domkyrkans  bibliotek,  hvars  böcker 

funnos  i  ärkebiskopsgården  i  Upsala  1369,  då  Birgerus 

Gregorii  var  ärkebiskop,  och  vid  Helge  Trefaldighetskyrkan 

derstädes  år  15 19.  (Se  Peringskiöld,  Monum.  Ulleraker. 

s.  13  o.  132  samt  Gestrin,  Utkast  till  Beskrifning  om  Sven- 
ska Bibliotheker,  manuskr.  i  Ups.  Bibi.)  C.  E.  Aurivillius  har 

i  Gestrinska  manuskriptet  antecknat:  »Återstoden  af  Dom- 
kyrkobiblioteket, som  bestod  af  217  vol.,  mest  utur  Saec. 

Typigraphico,  förenades  1789  med  akademiska  biblioteket, 

om  såsom  full  gåfva,  vet  jag  ej,  ty  uttrycken  i  företalet 

till  Upsala  Bibhs  Catalog  äro  något  försigtiga:  »Rogavi», 

säger  min  fader,  »liceret  mihi  hos  juxta  seqvales  in  Biblio- 

theca  Academica  collocare,  cui  petitioni  assensum  vel  ideo 

non  denegandum  judicarunt  Membra  Consistorii,  qvia  situ, 

ex  humido  loco  contracto,  depravata  dudum  essent  qvaedam 
volumina.»    Catal.  libr.  impr.  Bibi.  Ups.  praef.  VIII.» 

Förutom  domkapitlets  bibliotek  fans  i  Upsala  under 
Medeltiden  ett  ärkebiskopligt  bibliotek,  som  var  anslaget  åt 
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embetet.  P.  Wieselgren  uppräknar  i  Sveriges  sköna  littera- 

tur II:  213,  531  de  värdefullaste  böckerna,  som  stodo  pä 

hyllorna  vid  inventeringen  1369.  Han  lemnar  äfven  (ibid. 
s.  214)  en  intressant  uppsats  om  domkapitlets  bibliotek. 

UPSALA  UNIVERSITETSBIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek  har  för  sin  egentliga  grundläggning  • 
att  tacka  Gustaf  II  Adolf.  Visserligen  fanns  äfven  före 

hans  tid  i  universitetsstaden  en  boksamling,  säsom  synes 

deraf  att  presterskapet  vid  Upsala  möte  år  1593  begärde, 

att  en  inventering  skulle  ske  af  universitetets  bibliotek*, 
men  det  nuvarande  universitetsbiblioteket  daterar  dock  sin 

egentliga  tillvaro  från  ofvan  nämde  konungs  resolution  af 

d.  13  April  1620,  då  han  dit  förärade  sitt  i  Grämunke- 
klostret  i  Stockholm  förvarade  bokförråd,  anslog  200  dal. 

årligen  till  dess  förbättring  och  tillökning  samt  förordnade, 

att  ett  stort  rum  skulle  inredas  till  boksal  och  en  professor 

vara  bibliotekarie.  Genom  konungabrefvet  d.  7  Juli  1621 

bekräftades  och  utvidgades  det  föregående  årets  bestäm- 
melser. Med  statsunderstöd  och  frikostiga  enskilda  gåfvor 

och  donationer  har  biblioteket  allt  ifrån  den  tiden  väl  häf- 

dat  sin  plats  i  den  fosterländska  odlingens  tjenst.  De  första 

tillökningarna  voro  krigsbyten.  Till  Upsala  kommo  så- 
lunda Jesuitbiblioteken  i  Riga  och  Braunsberg,  en  del  af 

Ermelandsbiskoparnes  bibliotek  i  Frauenburg  samt  större 

delen  af  det  biskopliga  biblioteket  i  Wiirzburg,  skänkta  af 

*  Annerstedt:  Upsala  Universitets  Biblioteks  Historia  intill  1702 
(Sthlm  1895)  sid.  6.  Till  d«tta  gedigna  och  intressanta  arbete  hänvisas 
dem  som  vilja  taga  kännedom  om  Upsalabibliotekets  äldre  historia.  Jfr 
äfven  P.  Wieselgrens  uppsats  > Universitetsbiblioteket  i  palaeotypernas  tide- 
hvarf>.    (Sv.  sköna  litt.  II;  215  o.  f.) 
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Gustaf  Adolf,  rika  skatter  från  Olmiitz  och  Prag,  skänkta 

af  Christina,  samt  slutHgen  boksamlingar  från  klostren  i 
Posen  och  Wilna,  skänkta  af  Carl  X  Gustaf.  De  genom 

reduktionen  till  kronan  indragna  De  la  Gardieska  och  Rä- 
lambska  biblioteken  införlifvades  med  universitetets  sam- 

lingar, som  vid  denna  tid  fingo  en  ständig  tillökning  genom 

1684  och  1707  års  k.  förordningar,  som  stadgade,  att  ett 

exemplar  af  allt  svenskt  tryck  skulle  till  universitetsbiblio- 
teken aflemnas.  Under  1700-talet  var  det  ofta  föremål  för 

enskilde  samlares  välvilja.  Sä  har  handskriftsafdelningen 

riktats  af  bl.  a.  J.  G.  Sparfvenfelt,  J.  J.  Björnstål,  J.  H. 

Lidén,  O.  Celsius  d.  y.,  S.  Rosenhane  och  Gustaf  III;  af 

bokdonationer  må  nämnas  kronprinsen  Gustafs  gåfva  1767 

af  det  åt  honom  af  ständerna  inköpta  Cronstedtska  biblio- 

teket samt  Z.  J.  Strandbergs,  J.  H.  Lidéns,  D.  Melander- 
hjelms  och  C.  A.  Rosenadiers  värdefulla  samlingar.  Genom 

köp  hafva  dessutom  förvärfvats  J.  Schefferi,  H.  Benzelii, 
Elias  Palmskiölds  och  S.  Gahm  Perssons  handskrifna  an- 

teckningar och  handlingar.  Afveii  under  detta  århundrade 

har  det  vunnit  en  vacker  tillväxt  genom  dels  den  Nordinska 

handskriftsamlingen,  förärad  af  Carl  XIV  Johan,  dels  genom 

C.  G.  von  Brinckmans,  G.  Wahlenbergs,  B.  v.  Beskows, 

G.  Oxenstiernas,  C.  F.  af  Wingårds,  J.  Westins  och  A.  D. 

Wackerbarts  m.  fl.  bokskatter.  En  rik  tillökning  erhöll 

biblioteket  genom  den  stora  och  dyrbara  samling  böcker, 

som  blifvit  skänkt  till  Orientalistkongressen  i  Stockholm 

1889,  en  samling  uppskattad  till  ett  värde  af  60  å  70,000 

kr.  Den  orientaliska  afdelningen  i  Upsala  bibliotek  har 

dessutom  på  senare  tiden  riktats  genom  gåfvor  af  h.  m:t 

konung  Oscar  II,  grefve  Carlo  Landberg,  minister  Reuter- 
sköld  m.  fl.  Biblioteket  eger  nu  omkring  260,000  vol. 

tryckta  böcker  och  öfver  1 1 ,000  band  handskrifter.  Kata- 
log öfver  de  förra  utgafs  18 14  af  P.  F.  Aurivillius.  Från 

1850  har  en  accessionskatalog  årligen  utgifvits,  som  upp- 
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tagit  bibliotekets  förvärf  af  utländsk  litteratur.  Från  och 

med  1886  har  denna  uppgått  i  den  gemensamma  katalog, 
som  af  Sveriges  offentliga  bibliotek  i  förening  utgifves. 
Tryckt  katalog  öfver  bibliotekets  fornisländska  och  forn- 

nordiska handskrifter  har  utgifvits  af  e.  o.  amanuensen 

Wilhelm  Gödel.  (Upsala  1892,  76  sid.)  Sedan  1841  för- 
varas biblioteket  i  Carolina  Rediviva.  Dess  ordinarie  vår- 

dare äro  en  bibliotekarie,  en  vice  bibliotekarie  och  tre 
amanuenser. 

De  permstämplar  och  exlibris,  hvilka  användts  för 

bibhoteket,  hafva  varit  följande: 

1.  I  guld  å  permen:    V.  B.  i  dubbelt  monogram  inom 

tvenne  hopbundna  lagerqvistar,  deröfver  å  en  ban- 

deau:  lATPEWN  U^YXII^"^  (själens  helsokälla). 
Den  grekiska  sentensen  står  icke  upptill,  utan  ned- 

till pä  bokryggarne,  hvarför  en  sä  märkt  bok  vid 

hastigt  påseende  förefaller  att  stå  upp-  och  nedvänd. 
Denna  stämpel  lät  Erik  Benzelius  d.  y.  förfärdiga, 
då  han  var  bibliotekarie,  och  den  användes  ända 

in  i  början  af  detta  århundrade.  Stämpeln  före- 
kommer i  tre  storlekar. 

2.  I  de  böcker,  som  donerats  till  biblioteket  af  Melander- 

hjelm,  är  insatt  ett  prydligt  Ex-libris:  En  bestrålad 
qvinnogestalt,  hvilande  handen  å  en  öppen  bok,  som 

hvilar  mot  en  jordglob,  å  boken  läses:  Fundamcnta 

AstronoinicB  ///p**,  nedanför  astronomiska  och  mate- 

*  lATPKION  H'YXH:^  var  inskriften  öfver  ingången  till  Ptolomtiser- 
nas  bibliotek  i  Alexandria.  Celsius  i  Bibi.  Ups,  Hist.  p.  153  skrifver: 

>  Nitide  compinguntur  libri,  ornanturqve  symbolo  Osymandiae,  primi  Biblio- 
thecarum  fundatoris,  lArPElOJS  WYXHi:,  qvs  verba  ad  introitum  Alexan- 
drinre  Bibliothecae  olim  scripserat.» 

**  Syftar  på  Melanderhjelms  arbete;  Conspechis  PtccleHion.  Acadctni- 
carum,  continens  Fundamcnta  Astronomuz.  Ups.  1760.  (Andra  upplagan 
utkom  1779  i  två  delar,  tryckta  i  Stockholm.) 
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matiska  instrument  m.  m,  samt  året  17^3 ;  å  soubasse- 
mentet  synes  Melanderhjelms  vapen;  under  läses:  Ex 
Bibliotheca  quam  Matheseos  Cultoribiis  ut  perpetuo 

prodessct,  Upsaliensi  AcadeniicE  sibi  per  ontnem  vitam 

carissimce  donavit  Dan.  M eländer hjelm.  (Kopparst., 

sign.:  Fr.  Akrel  fec.) 

3.  I  de  böcker,  som  donerats  af  C.  A.  Rosenadier,  är  in- 

satt ett  Ex-libris:  Clio  med  penna  i  ena  handen;  i 
den  andra  ett  pergament,  hvarä  inristats:  1795.  A 

ena  sidan  Rosenadlerska  vapenskölden  med  devisen 

Constanter  Ac  Recte,  å  den  andra  två  genier,  vid  hvil- 
kas  fötter  ligger  en  uppslagen  bok,  ä  hvars  blad  läses : 

Faérni  Fabulce.  Stockh.  1383.  Buskage  i  bakgrunden. 
Inunder  läses :  Ex  Collectione  Librornm  M  MM  XVII 

quos,  in  Bibliotheca  Reg.  Acad.  Upsal.  desideratos, 

ei  donavit  Carolus  Albr.  Rosenadier.  (Kopparst. 

sign.:  Akrel.) 

4.  7.  H.  Schrdder  Bibi.  R.  Acad.  Upsal.  D.  XII  Aug. 

MDCCCXLI  V.  S.  L.  M.  Typtryck.  Trycktes, 

då  akademiens  bibliotek  flyttades  frän  Gustavianum 
till  Carolina  Rediviva. 

5.  7.  H.  Schrdder.    Monumenttmi  ut  esset  sui  pignusque 
amoris.  (Typtryck.) 

6.  C.  H.  Bergstrand  Bibi.  Acad.  Upsal.  Legavit  1830. 

(Typtryck  omgifvet  af  slingor.) 

7.  Bibliothecce  Reg.   Acad.   Upsal.  Legavit  Doct.  John 

Thor  sänder  Primär.  Theol.  Prof.  et  Archiprcep.  Up- 
sal. 1 83 1.    (Typtryck  inom  ram.) 

8.  Rund  blåstämpel,  hvari  läses  i  kanten:   Upsala  Uni- 
versitets Bibliotek;  i  midten  vapen  med  kongl.  krona 

öfver  och  omgifven  af  tre  kronor. 

9.  Upsala  Univ.  Bibliotek;  typtryck  å  gult  papper  med 
årtal  ditskrifvet. 
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10.  Biblioth,   Acad.    Ups.   omkring  en  vase;   oval  svart- 
stämpel. 

1 1 .  Flemingska  grejiiga  vapnet  i  träsnitt  ur  vapenboken, 
infäst  i  de  böcker,  förut  märkta  med  C.  F.  i  mono- 

gram i  guld  å  ryggen,  som  riksmarskalken  grefve 
Claes  Flemming  (död  1831)  donerade  till  biblioteket. 

12.  Ceder  hjelmska  friherr  liga  vap7iet  i  träsnitt  ur  vapen- 

boken, aftryckt  genom  J.  H.  Schröders  föranstal- 

tande pä  1840-talet,  för  att  begagnas  i  den  till  biblio- 
teket af  grefve  Germund  Ludvig  Cederhjelm  (död 

1 84 i)  testamenterade  liandskriftsamlingen. 

13.  Bibliotheca  Brinckmanniana  under  Brinckmanska  hjert- 
vapnet.  Träsnitt,  infäst  i  de  böcker,  som  friherre 

C.  G.  von  Brinckman  (död  1847)  donerade  till 
biblioteket. 

14.  Biblioth.  Acad.  Upsal.  Ex  Dono  Georgii  Wahlenberg. 

Typtryck  inom  linieram.  Detta  Ex-dono  är  in- 
fäst i  de  böcker,  som  donerats  af  professor  Göran 

Wahlenberg  (död  185 1). 

15.  Bibi.  Aacad.  Upsal.  Jöns  Svanberg  Moriens  Legavit 

MDCCCLI.  Typtryck  inom  linieram.  Infäst  i  de 

böcker,  som  donerats  af  professor  Jöns  Svanberg 

(död  1851). 
Den  förste,  som  vid  Upsala  bibliotek  veterligen  burit 

titel  af  bibliotekarie,  var  f.  d.  matematices  professor  Nicolaus 

Myliander,  men  denne  skildes  från  platsen  redan  före  det 

nya  bibliotekets  fullbordan.  Sedan  tyckes  teologie  professor 

Johan  Lenceus  en  tid  hafva  haft  befattning  med  bibliotekets 

vårdande  och  derefter  akademisekreteraren  Petrus  En- 

stadins,  den  sistnämde  åren  1625 — 27.  I  tio  år  stod 

sedan  platsen  obesatt,  och  de  professorer,  som  voro  »in- 
spectores  bibliothecse»,  skulle  turvis  sköta  biblioteket,  hvilket 
dock  skedde  under  ständiga  tvister,  emedan  alla  ville  komma 

ifrån  ett  besvär,  för  hvilket  ingen  ersättning  fanns  bestämd. 
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Biblioteket  försummades,  tills  dess  akademiska  konsistoriet, 

dock  först  efter  allvarliga  erinringar  af  såväl  universitets- 
kansleren  Johan  Skytte  som  rikskansleren  Axel  Oxenstierna, 

d.  24  April  1637  resolverade,  att  en  beständig  bibliotekarie, 

hvilken  ej  finge  innehafva  något  annat  embete  att  sköta, 

skulle  antagas.*  Den  förste  bibliotekarien  blef,  1638,  d.  v. 
filosofie  adjunkten  och  konsistorienotarien  Laurentius  Tolf- 
stadius. 

Följden  af  Upsala  bibliotekarier  har  efter  1637  varit: 

1638 —  39.      Laurentius  Tolfstadius,  död  1650  som  kyrko- 
herde i  Sigtuna. 

1639—  41.      Christicrn   Alcinius,    död   1659  som  rector 
scholae  i  Stockholm. 

1 64 1 — 46.      Haq:dnus  Andrece  Granceus,  död  1670  som 
kyrkoherde  i  Tierp. 

1648 — 77.      Johannes  Loccenius,  f.  1598,  d.  1677. 

1677 — 79.      Johannes  Schefferus,  f.  1621,  d.  1679. 
1679—8?.      Olof  Verelius,  f.  1618,  d.  1682. 

1682-  87.      Henrik  Schiitz,  f.    1647,  d.   1693  som  teol. 
professor  i  Upsala. 

1687 — 89.      Claes  Örnhjelm,  f.  1627,  d.  1695  som  censor 
librorum. 

1689—94.     Nicolaus  Stjernberg,  f.  1641,  d.  1694. 

1694 — 97-  Elias  Obrecht,  f.  1652,  d.  1698  som  sekre- 
terare i  Kanslikollegium. 

1698 — 170£.  Laurentius  Normannus,  f.  1651,  d.  1703  som 
utn.  biskop  i  Göteborg. 

1702 — 1723.  Eric  Benzelius  d.  y.,  f.  1675,  d.  1743  som 
utn.  ärkebiskop. 

1724 — 1725.  Andreas  Palmroot,  d.  1725, 

1726 — 1735.  Georg  Wallin,  f.  1686,  d.  1760  som  biskop 
i  Göteborg. 

*  Annerstedt,  sid.  12. 

-  187  - 



1735 — 1749  Ä7idreas  Norrelius,  f.  1678,  d.  1749. 

1750 — 1756.  Samuel  Aurivillius,  f.  1721,  d.  1767  som  med. 
professor  i  Upsala. 

1756 —  Nicolaus  Rosén  vofi  Rosenstein,  f.  1706,  d. 

1773  som  archiater. 

1757—  1783.  Berge  Eliceson  Froiidin,  f.  1718,  d.  1783. 

1783 — 1787.  Jakob  Fredrik  Neiktcr,  f.  1744,  d.  1803  som 
professor  skytteanus. 

1787 — 1829.  Petrus  Fabian  Aurivillius,  f.  1756,  d.  1829. 

1830 — 1857.  Johan  Henrik  Schröder,  f.  1791,  d.  1857. 

1858— 1864.  Carl  Johan  Fant,  f.  1798,  d.  1875. 

1864— 1882.  Carl  Gustaf  Styffe,  f.  1817. 

1883 —  Claes  Annerstedt,  f.  1839. 

UPSALA.  VETENSKAPS-SOCIETETZNS 
BIBLIOTEK.  / 

Kongl.  Vetenskaps-Societeten  i  Upsala,  vår  äldsta  veten- 

skapsakademi, kan  sägas  vara  stiftad  af  universitetsbiblio- 
tekarien, s.  m.  ärkebiskopen  Erik  Benzelius  d.  y.,  emedan 

den  leder  sitt  upphof  från  de  sammankomster  mellan  lärde 

män  i  Upsala  hvilka  Benzelius  år  1710  föranstaltade.  Del- 

tagarne voro  åtskilliga  Upsala-professorer,  hvarjemte  C. 

Polhammar  (Polhem)  och  E.  Svedberg  (Svedenborg)  för- 
enade sig  med  sällskapet,  fastän  de  icke  bodde  i  staden. 

Det  antog  namnet  Collegium  Curiosorum(»de  vettgiriges 

gille»).  För  allmänheten  var  sällskapet  temligen  okändt,  till 

dess  detsamma,  genom  E.  Svedberg,  17 16  började  utgifva 

tidskriften  »Daedalus  Hyperboreus»,  hvilken  fortsattes  t,  o.  m. 

Juni  1 717.  Derefter  afstannade  sällskapets  verksamhet,  till 

dess  att  Benzelius  den  26  Nov.  1 719  sammankallade  åtskil- 

liga vetenskapsmän,  med  den  följd,  att  sällskapet  ånyo  kon- 
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stituerade  sig  under  namnet  Societas  litterariaSueciae. 

Fr.  o.  m.  följande  år  har  sällskapet  utgifvit  sina  handlingar. 

År  1728  blef  Arvid  Horn  prseses  illustris.  Samtidigt  er- 
höll societeten  regeringens  bekräftelse  på  sin  nya  status, 

då  namnet  förändrades  till  Societas  regia  litteraria  et 

scientiarum.  J.  H.  Schröder  har  utgifvit  »Kongl.  Veten- 
skaps-Societeten  i  Upsala.  Dess  stiftelse,  utbildning  och 
verksamhet.»  (Upsala  1845.)  Han  talar  der  om,  huruledes 

bergmästaren  J.  A.  Gyllenhaal  inköpt  Johan  Schefferi  gård 
och  var  betänkt  på  att  der  uppföra  en  större  byggnad  för 

Vet.-Soc:s  saniUngar.  Vid  hans  död  1788  var  blott  ena 

flygeln  färdig.  I  en  på  gården  af  gammalt  qvarstående 

oansenlig  byggnad,  Schefferi  fordna  museum,  förvarades 

1845  societetens  ej  obetydliga  boksamling,  hvilken  genom 

Gyllenhaals  och  hofapotekaren  Fredrik  Ziervogels  fri- 
kostighet tillkommit.  Genom  gemensamt  gåfvobref  af  d.  18 

Maj  1783  hade  Ziervogel  och  Gyllenhaal  till  K.  Vet.-Societ. 
öfverlåtit,  den  förre  hela  sin  naturaliesamling  och  den  del 

af  boksamlingen  som  angick  naturalhistoria  samt  den  se- 
nare en  summa  af  54,000  dal.  kmt  jemte  en  samHng  af 

naturalier  och  böcker  att  med  Ziervogels  förenas.  Zier- 
vogel, som  efterlefde,  gaf  verkställighet  åt  det  gemensamma 

testamentet  genom  utfärdad  förbindelse  af  d.  19  Jan.  1789. 

Vid  dessa  testamentens  slutliga  verkställighet  täflade  testa- 

torernes  arfvingar  i  att  visa  sin  frikostighet,  så  att  begge- 
deras  legater  vunno  en  icke  obetydlig  tillökning,  så  till 

kapital  som  samlingar.  —  Först  1860  fullbordades  socie- 

tetens byggnad  på  den  af  Gyllenhaal  skänkta  tomten.  Dit- 
tills hade  societeten  fått  åtnöja  sig  med  den  ofvannämda 

flygeln  samt  en  liten  paviljong  på  gården,  der  dess  biblio- 
tek förvarades.  —  Angående  societetens  verksamhet  må 

nämnas,  att  den  vidtog  de  första  åtgärderna  till  inrättande 

af  ett  astronomiskt  observatorium  och  en  professur  i  fysik, 

att  den  lemnat  reseunderstöd  åt  yngre  forskare,  underlättat 

—  189  — 



utgifvandet  af  lärda  verk  och  utdelat  pris  för  uppsatser  af 

matematiskt  och  naturvetenskapligt  innehåll.  —  Enligt  de 
år  1872  sanktionerade  statuten  består  societeten  af  50 
svenska  och  100  utländska  medlemmar.  Societetens  an- 

gelägenheter skötas  af  en  sekreterare,  en  skattmästare  och 

en  bibliotekarie.  —  Dess  äldsta  boksamling  är  numera  in- 
förlifvad  med  universitetsbiblioteket,  och  i  societetens  lokal 

förvaras  endast  de  tidskrifter  som  erhållas  från  utlandet.  — 

Societetens  böcker  voro  märkta  med  en  oval  svartstämpel, 

hvari  inom  ornament  läses:  Kongl.  Vet.-Societ.  i  Upsala. 

—  Bland  1877  års  jubelfestskrifter  märkes  Societetens  hi- 
storia af  prof.  O.  Glas,  med  titel:  »Essai  sur  la  Société 

royale  des  sciences  d'Upsal  et  ses  rapports  avec  Tuniver- 
sité  d'Upsal.» 

OBSERVATORII-BIBLIOTEKET  I  UPSALA. 

Om  detta  skrifver  Gestrin:*  »Till  Upsala  observatorium 
skänkte  k.  observatorn  Olof  Hjorter  1746  icke  allenast  af 

sin  egen  och  dess  svågers  astronomiae  professorn  And. 

Celsii  efterlemnade  boksamling  alla  de  böcker,  hvilka  an- 
gingo  mathematiska  och  physiska  vetenskaperna,  till  ett 

antal  af  inemot  1,500  band,  jemte  alla  dem  särskildt  till- 

hörige instrumenter,  utan  ock  till  detta  biblioteks  vidmakt- 
hållande och  förökande  6,000  dir  kpmt.  Här  finnes  äfven 

en  stor  samling  af  äldre  och  nyare  runstafvar,  till  antalet 

126,  som  till  större  delen  är  1754  blefvo  hitskickade  af 

akademiens  kansler  grefve  Carl  Ehrenpreus  (hvilken  jem- 

väl  1754  hit  aflemnade  en  för  sin  ålder  märkvärdig  alma- 
nack för  1556),  dock  hafva  några  tillkommit  genom  prof. 

And.  Celsii  och  astron.  prof.  Martin  Strömers  frikostighet.» 

*  Sam.  Gestrin:  Utkast  till  beskrifning  om  Sveriges  allmänna  biblio- 
theker.  (Manuskr.) 
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—  Rörande  Observatorii-bibliotekets  nuvarande  tillstånd 

meddelar  amanuensen  vid  Ups.  Univ:s  bibi.  grefve  E. 

Lewenhaupt:  A  Observatoriet  härstädes  förvaras  ännu  ett 

fackbibliotek,  men  i  medlet  af  i88o-talet  deponerades  den 

öfriga  delen  af  biblioteket  å  Universitets-biblioteket.  Run- 
stafssamlingen  förvaras  nu  mer  på  universitetets  Museum  för 
nordiska  fornsaker. 

GYLLENHJELMSKA  BIBLIOTEKET. 

W.  E.  Svedelius  yttrar  i  »Anteckningar  ur  mitt  för- 
flutna lif»,  sid.  630:  »Jag  hade  under  de  sista  åren  af  min 

tjenstetid  varit  mycket  sysselsatt  med  att  upprätta  katalog 

öfver  det  med  den  Skytteanska  stiftelsen  förenade  Gyllen- 
hjelmska  biblioteket.»  Detta  gifver  oss  anledning  att  efter 

Gestrin  redogöra  för  nämda  biblioteks  tillkomst: 

Dess  stiftare  var  riksamiralen  Carl  Carlsson  Gyllenhjelm,  som  d.  5 

Dec.  1629  skänkte  5  ̂/a  mantal  frälsehemman  i  Långliundra  härad  i  Up- 
land  för  2:ne  studerande,  helst  af  adel,  vid  Upsala  akademi,  hvilka  skulle 
vara  under  Skytteanska  professorns  tillsyn,  äfvensom  han  borde  ock  upp- 

bära räntan  af  hemmanen  och  den  till  dessa  »alumnorum  Gyllenhielmiano- 
rura»  behof  använda,  hvarföre  han  ock  skulle  årligen  njuta  ett  tillbörligt 
honorarium.  Hvad  som,  sedan  dessa  afdrag  blifvit  gjorda,  var  öfrigt,  skulle 
han  till  dessa  studenters  kläder  och  böcker  meddela,  dock  så,  att  böckerna 
blefvo  till  inventarium  uti  Skytteanska  huset  för  de  studenter,  som  hvar- 
annan  succedera.  Denna  Gyllenhjelms  författning  blef  samma  dag  af  riks- 

rådet frih.  Johan  Skytte,  akademiens  kansler,  genom  en  förordning  om 
»Alumnis  Gyllenhielmianis»  bekräftad,  hvaruti  samme  frikostige  stiftare  af 
den  Skytteanska  professionen  ålägger  dåvarande  och  alla  efter  honom 
blifvande  professorer,  att  de  för  billig  lön  och  honorar  skulle  vårda  denna 
inrättning,  under  tillsyn  af  såväl  akademiens  kansler  som  prokansler,  och 
tillse,  att  »alumni  Gyllenhielmiani»  måtte  göra  sådan  tillväxt  och  förkofring 
uti  bokliga  konster,  som  må  svara  mot  den  kostnad,  som  på  dem  använ- 

des. Sådan  var  uppränningen  till  Gyllenhjelmska  institutionen,  hvilken 
ock  oafbrutet  bibehållit  sig  i  den  mån  som  tidernas  beskaffenhet  kunnat 
medgifva  uppfyllandet  deraf  i  hela  sin  vidd.    Man  lär  då  lätt  begripa,  att 
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en  afkastning,  som  1692  var  tillräcklig  till  alla  här  utstakade  behof,  uti 
medio  af  1700-talet  icke  kunde  hinna  till,  och  således  att  boksamlingen 
måst  stå  tillbaka  för  de  andra  behofven.  Detta  gaf  exekutorn  af  hela 
denna  inrättning  ceremonimästaren,  frih,  Lennart  Ribbing  till  Gimmersta 
anledning  att  vara  omtänkt  på  utväg,  huru  testamentet  skulle  kunna  i  sin 
vidd  verkställas,  och  beslöt  han  i  samråd  med  skytteanska  professorn  och 
kanslirådet  Joh.  Ihre  att  hos  K.  M:t  anhålla  få  sälja  de  donerade  hem- 

manen till  skatte,  hvilket  ätven  blef  beviljadt  1767  och  verkstäldt,  hvari- 
genom  uppkom  ett  kapital,  som  genast  insattes  i  akademiens  räntekammare 
att  förräntas,  och  hvilket  årligen  lemnade  66  rdr  16  sk,  spec.  till  inkö- 

pandet af  böcker,  som  af  professor  skytteanus  disponeras  och  i  ett  rum  af 
dess  innehafvande  hus  bibehållas.  Denna  inrättning  går  från  år  1770, 
och  utgjorde  biblioteket  1785  ungefar  480  volymer,  bestående  af  latinska 
klassiska  auctores,  fransyska  historieskrifvare,  lexica  realia,  auctores  i  poli- 

tiken och  antiqviteterna,  hvartill  öfverhofstallmästaren  frih.  Oxenstierna 
1793  lade  967  volymer,  hvilka  efter  hans  död  skulle  tillfalla  biblioteket. 

Enligt  Aurivillius  kommo  emellertid  dessa  Oxenstiern- 
ska  böcker  Gyllenhjelmska  biblioteket  icke  till  del. 

Om  en  annan  bokdonation,  som  dock  verkligen  kommit 

biblioteket  i  fråga  till  godo,  lästes  i  Aftonbladet  d.  12 
Dec.  1895: 

Genom  gåfvobref,  stäldt  till  patronus  för  Skytteanska  stiftelsen  vid 
Upsala  universitet,  hafva  hr  Fredrik  Järta  och  fru  Maria  Hammarskjöld, 
f.  Järta^  till  det  med  nämda  stiftelse  förenade  Gyllenhielmska  bibHoteket 
öfverlemnat  hela  den  betydande  historiska  och  rättsvetenskapliga  boksam- 

ling, som  tillhört  landshöfdingen  Hans  yHrta  och  skytteanske  professorn 
Carl  Thomas  Järta  och  som  hittills  förvarats  ä  egendomen  Samuelsdal 
i  Dalarne. 

UPSALA.    STOCKHOLMS  NATIONS  BIBLIOTEK. 

Redan  1703  var  nationen  betänkt  pä  att  inrätta  ett 

bibliotek,  men  sedan  uppstodo  åtskilliga  svårigheter  och  till 

och  med  motstånd,  hvilket  förorsakade,  att  frågan  då  förföll. 

Först  från  år  1770  räknar  biblioteket  sin  uppkomst. 

På  landskap  d.   31    Okt.   framstäldes  till  inspektörs  och 
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landsmännens  omprofvande  bland  annat,  »om  icke  hvar 

och  en  vid  Academien  varande  Landsman  borde  antingen 

efter  eget  behag  till  Nations-Bibliotequet  förära  någon 
dugelig  och  brukbar  bok  eller  ock,  ifall  han  ej  funne  sig 

dervid,  betala  till  Bibliotequet  9  d:r  k:mt».  Förslaget  god- 
kändes, och  nationens  dåvarande  inspektor,  prof  Melander, 

skänkte  den  första  boken:  Euclidis  qnce  super  sunt  opera 

omnia^  Oxonise  1703.  Biblioteket  har  under  tidernas  lopp 

ökats  genom  en  mängd  gåfvor,  af  h vilka  den  förnämsta 

kommit  från  nationens  forne  ledamot  och  bibliotekarie,  bok- 

handlaren mag.  A.  Wiborg  och  uppgick  till  1,250  volymer. 

Dessa  böcker  äro  försedda  med  ett  märke  i  koppargravyr: 

Till  Stockhobns  Natmts  Bibliothek  af  A.  Wiborg  N: o  

Den  första  tryckta  katalogen,  af  1841,  upptager  1,391  ar- 
beten, den  andra  från  1853  antalet  1,300  och  den  1878 

utgifna  1,732  i  närmare  4,000  volymer,  förutom  nations- 
handlingar och  teaterbibliotek  samt  en  större  samling  aka- 

demiska af  handlingar,  förvarade  i  140  kartonger.  Ar  1882 

utkom  ett  supplement:  »Fortsättning  I  utgifven  i  Maj»  och 

»Fortsättning  II  utgifven  i  Augusti  1886».  F.  n.  räknar 

biblioteket  omkring  5,000  volymer,  utom  disputationssam- 
lingen,  som  fyller  150  kartonger. 

UPSALA.    UPLANDS  NATIONS  BIBLIOTEK. 

När  detta  bibliotek  inrättades,  kan  ej  med  säkerhet 

bestämmas.  Af  nationens  handlingar  inhemtas,  att  det  vid 

medlet  af  förra  seklet  var  mycket  ringa.  Ar  1759  synes 

det  fått  en  viss  betydelse,  emedan  bibliotekarie  detta  år 

tillsattes.  Ar  1788  innefattade  biblioteket  330  volymer. 

Ar  1823  förenades  Fjerdhundra  nation  med  Uplands,  hvar- 
igenom  biblioteket  fick  en  ej  oväsentlig  tillökning,  dä  »redan 

»3 
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1772  ansågs  ett  särskildt  rum  för  nationens  bokförråd  bc- 
höfligt».  Ar  1829  förenades  äfven  Roslags  nation  med 

Uplands;  dock  föranledde  detta  icke  någon  större  tillök- 
ning af  biblioteket,  emedan  Roslags  nations  bibliotek  är 

1809  blifvit  lågornas  rof  och  hvad  som  derefter  kunde 

hopbringas  var  högst  obetydligt.  Från  början  af  detta 

århundrade  har  biblioteket  mottagit  ganska  många  värde- 

fulla gåfvor  och  donationer,  såsom  af  prosten  Collin  i  Fila- 
delfia,  kommerserådet  Casström,  doktorinnan  Vijkman,  kongl. 

bibliotekarien  A.  J.  Broberg,  professorskan  Winbom,  rektor 

P.  G.  Boivie  och  kyrkoherden  i  Häfverö  J.  G.  Höijer,  hvilken 

skänkte  öfver  20,000  disputationer.  En  samling  dupletter 

(1,230  n:r)  såldes  å  bokauktion  i  Upsala  1864.  Tryckt 

»Katalog  öfver  Uplands  nations  bibliothek»  utkom  1846, 

upptagande  1,205  ̂ '^  (volymernas  antal  naturligtvis  vida 
större)  förutom  disputationer  och  nationshandlingar,  bland 

h vilka  senare  man  finner  matriklar  från  1595  och  räken- 
skapsböcker från  1663.  F.  n.  innehåller  biblioteket  omkr. 

3,000  volymer,  häri  ej  inbegripna  nationens  stora  disputa- 
tionssamling,  kataloger,  arkivet,  rektorsprogram  o.  s.  v. 

Såsom  egaremärke  begagnas  en  oval  blästämpel:  Up- 

lands nation,  Upsala,  med  Uplandsvapnet  i  midten.  Äf- 
venså  märkas  de  böcker,  som  bindas,  på  frampermen  med: 

Tillhör  Uplands  stations  bibliotek.  De  böcker,  som  äro 

skänkta  af  rektor  Boivie,  äro  märkta  med  en  typtrycks- 
lapp:  Skänkt  till  Uplands  Nations  bibliothek  af  rektor  P. 
G.  Boivie, 

UPSALA.    GESTRIKE-HELSINGE  NATIONS 
BIBLIOTEK. 

Detta  uppkom  181 1,  dä  de  båda  nationerna  förenades. 
Helsinge  nation  fick  ett  egentligt  bibliotek  omkring  1700; 
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Gestrike  nations'  grundlades  1758,  ehuruväl  böcker  redan 
förut  funnos  i  nationens  ego.  F.  n.  uppgår  samlingen  till 

omkr.  3,500  volymer.  I  den  finnes  ej  litet  af  äldre  tryck 

och  en  del  manuskript.  Bland  de  senare  finnes  den  märk- 
liga Bromanska  handskriftsamlingen,  hvaröfver  katalog, 

uppgjord  af  B.  Risberg,  trycktes  i  Meddelanden  från  Jo- 
sephsons Antiqvariat,  n:r  i  år  1890.  Skolungdomsförenin- 

gen »Rimtussarne»  i  Hudiksvall  öfverlemnade  efter  för- 

eningens upplösning  1886  sin  boksamling  till  Gestrike- 
Helsinge  nations  bibliotek.  Tryckt  katalog  finnes  ej.  Något 
särskildt  märke  har  biblioteket  ej  heller.  Å  äldre  böcker 

står  skrifvet:  »Bibliothecae  Nationis  Helsingicas»  och  »Biblio- 
thecae  Nationis  Gestricise». 

UPSALA.    ÖSTGÖTA  NATIONS  BIBLIOTEK. 

Första  begynnelsen  till  detta  bibliotek  daterar  sig  från 

d.  20  Febr.  1759,  då  enligt  nationsprotokollet  »åtskillige 

landsmän  gjorde  erinran  derom  att  början  med  något  biblio- 
theque  för  nationen  skulle  göras».  I  anledning  deraf  köptes 

»Den  svenske  Mercurius » ,  de  fyra  första  årgångarna,  jemte 

riksdagstidningarna  för  senaste  riksdagen,  hvarjemte  man  pre- 
numererade på  närmast  följande  årgångar  af  Mercurius,  men 

några  vidare  ansträngningar  synas  icke  blifvit  gjorda  förr 

än  1766,  då  det  i  protokollet  af  d.  10  Juni  heter:  »S.  D. 

proponerades,  att  början  skulle  göras  till  ett  nationsbiblio- 
teque  derigenom  att  landsmännen  ville  dertill  aflåta  några 

af  dem  redan  nyttjade,  men  för  de  nykomne  nödige  och 

nyttige  böcker  till  dess  vidare  om  förslag  till  inköp  af 
böcker  öfverenskommas  kan».  De  böcker,  som  sålunda 

hopbragtes,  voro  till  stor  del  utnötta  och  otjenliga,  hvarför 

man  d.  20  Okt.  1775  beslöt  att  ä  auktion  försälja  dem,  för 
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att  derigenom  bilda  en  fond  för  inköp  af  böcker  af  värde 

och  betydelse.  Den  5  November  sistn.  år  hölls  auktion  å 

samlingen,  som  utgjorde  85  vol.,  och  som  anbuden  stego 

till  flere  gånger  böckernas  egentliga  värde,  inbragte  auk- 
tionen 363  daler;  de  voro  knappt  värda  60  daler.  Genom 

gåfvor  och  bestämda  afgifter  ökades  bibliotekskassan,  och 

terminliga  uppköp  gjordes  af  sådana  böcker,  som  i  hvarje 

vetenskap  »nödige  och  nyttige  äro»,  d.  v.  s.  sådana  böcker, 
som  fordrades  för  examensstudium,  men  voro  så  dyrbara, 

att  ej  hvar  och  en  kunde  inköpa  dem.  Men  det  var  ej 

endast  genom  inköp  som  biblioteket  växte,  utan  nationen 

har  äfven  i  alla  tider,  likväl  mera  förr  än  nu,  blifvit  rik- 

ligen  ihågkommen  med  gåfvor,  såsom  i  den  tryckta  kata- o 
logen  ses.  Ar  1779  donerade  J.  H.  Lidén  sin  hela  bok- 

samling, omkring  5,000  vol.,  äfvensom  en  summa  af  74,000 
dal,  k:mt  till  Östgöta  nations  bibliotek.  Boksamlingen,  som 

bestod  af  280  folianter,  975  qvarter,  2,581  octaver,  573  duo- 
deser,  752  band  disputationer,  122  manuskriptblad,  43  band 

predikningar  och  500  kopparstick,  anlände  1780  från  Norr- 

köping till  Upsala.*  Mottagandet  af  denna  storartade  gåfva 
var  dock  åtföljdt  af  så  dryga  omkostnader,  att  nationen  var 

»synnerligen  tillfreds»  med  den  anordning,  som  Lidén  1787 

verkställde,  nämligen  att  han  med  K.  M:ts  tillstånd  gjorde 

den  ändringen  med  donationen,  att  den  skulle  delas  mellan o 
Upsala,  Lunds  och  Abo  akademier.  Nationen  erhöll  emel- 

lertid ersättning  för  de  omkostnader,  den  haft  med  anled- 

ning af  denna  donation.  Bibliotekarier  vid  Lidénska  biblio- 
teket voro  J.  Duverus  och  derefter  C.  G.  Leopoldt. 

Under  tidernas  lopp  hade  en  god  del  af  nationens 

boksamling  blifvit  obrukbar  för  sitt  ändamål  att  vara  lands- 

*  I  »Stockholms  lärda  Tidningar»  ̂ V?  1780  läses  en  längre  berättelse 
om  denna  donation  och  aftryck  af  Lidéns  testamente  samt  hans  mors  gåfvo- 
bref,  äfvensom  Lidéns  »Instructioner  för  Bibliothecarien»  och  »Bibliotheks- 
Stadga».    I  samma  tidning  läses  konungens  stadiastelse  af  samma  donation. 
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männen  till  nytta  vid  studierna,  hvarför,  då  det  begränsade 

utrymmet  hindrade  nationen  att  behålla  biblioteket  orub- 
badt,  gallringar  måst  företagas.  Sådana  hafva  egt  rum 

1800,  1816,  1832,  1842,  1846,  1874  och  1885.  Oaktadt 
flere  af  dessa  utgallringar  varit  rätt  betydliga,  består  dock 

biblioteket  f.  n.  af  omkring  4,000  vol.  I  förteckningen 

öfver  Östgöta  nations  bibliotekarier  påträffas  flere  berömda 

namn:  C.  G.  Leopoldt,  G.  A.  Silverstolpe,  M.  Wallenberg, 

J.  A.  Lindblom,  J.  Tranér,  P.  D.  A.  Atterbom,  V.  F. 
Palmblad  m.  fl. 

Tryckt  katalog  öfver  Ostgöta  nations  bibliotek,  upp- 
rättad 1886,  Upsala,  Almqvist  &  Viksell,  1887,  80  sid. 

8:0,  är  utgifven  af  frih.  Eduard  Funck.  Såsom  märke  an- 

bringas vid  inbindningen  å  permarne  i  guldtryck  Östgöta- 
vapnet (en  grip). 

Utom  böckerna  förvaras  äfven  i  biblioteket  en  till  na- 

tionen af  d.  v.  prof.  Lindblom  1761  skänkt  större  silfver- 

beslagen  stånka,  den  s.  k.  »Östgöta  kappen»;  detta  be- 
roende af  ett  äldre  nationsbeslut. 

UPSALA.    VESTGÖTA  NATIONS  BIBLIOTEK. 

Sedan  medlet  af  förra  århundradet  har  Vestgöta  na- 
tion egt  ett  eget  bibliotek.  Likväl  fanns  förut  en  samHng 

böcker,  som  räknades  till  »inventarierna».  Ar  1726  bör- 
jade man  inbinda  och  i  landskapskistan  förvara  en  samling 

af  de  under  året  utkomna  disputationerna,  och  några  år 

senare  skänkte  Nils  Hufvudson  Dal  sin  öfversättning  af 

Loccenii  » Antiquitates  Sveogothicae».  Ett  inventarium  af 

år  1729  upptager  denna  bok  samt  7  band  disputationer. 

Ar  1745  började  nationen  prenumerera  på  »svenska  avisan», 

sedan  äfven  på  »fransöska  gazetterna».  Sedermera  inköptes 
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en  geografi  och  åtskilliga  kartor.  Denna  »samling»  för- 
anledde, att  särskild  nationslokal  förhyrdes,  der  tidningarna 

voro  tillgängliga  och  nationens  böcker  samt  öfriga  tillhörig- 
heter förvarades.  Ar  1755  beslöts,  att  ett  nationsbibliotek 

skulle  inrättas  och  hvar  landsman  dertill  bidraga  med  en 

afgift  af  16  öre  k:mt  i  terminen,  och  två  år  derefter  in- 
köptes den  första  boken,  Ziervogels  Portugisiska  historia. 

Följande  år  erhölls  en  värdefull  gäfva  af  Claes  Alströmer, 
bestående  af  Linnés  arbeten  m.  m.,  tillsammans  1 1  band. 

Ar  1765  bestod  biblioteket  af  82  band,  17  kartor  och  en 

himmelsglob.  Ar  1829  utkom  tryckt  katalog;  biblioteket 

utgjorde  då  omkring  950  band.  Denna  tillväxt  berodde 

till  en  del  på  flere  enskilda  gåfvor,  men  egentligen  af  det 

intresse  bibliotekarien  O.  Bredberg  (sedermera  lektor  i 

Skara,  död  1830)  18 18 — 28  egnade  biblioteket.  Ar  1843 
trycktes  ett  af  mag.  C.  G.  Styffe  utarbetadt  tillägg  till 

1829  års  katalog;  detta  visar  en  tillökning  af  530  band. 

Ar  1872  utkom  åter  en  tryckt  »Katalog  öfver  Vestgöta 

nations  i  Upsala  bibliotek»,  upptagande  omkr.  2,650  band, 
oberäknadt  kartor,  handskrifter  o.  d.,  hvartill  kommo  58 

band  samt  48  smärre  häften  och  bundtar  nationshandlingar. 

Ar  1873  erhöll  nationen  en  vacker  donation  af  postmästaren 

C.  A.  Cederqvist,  eller  ett  helt  litet  bibliotek  öfver  »omne 

scibile»,  uppgående  till  öfver  2,000  volymer.  Öfver  denna 

samling  utkom  särskild  »Katalog  öfver  den  af  postmästaren 

C.  A.  Cederqvist  till  Vestgöta  nations  bibliotek  skänkta 

boksamling»,  Upsala,  Berling  1875.  Sedan  de  nämda  kata- 
logerna utkommit,  har  biblioteket  ansenligt  ökats  och  torde 

nu  uppgå  till  omkr.  6,500  volymer. 

Någon  bokstämpel  eller  Ex-libris  använder  biblio- 
teket ej. 



UPSALA.    SÖDERMANLANDS-NERIKES  NATIONS 
BIBLIOTEK. 

Bland  nationsbiblioteken  i  Upsala  torde  Söderman- 
land-Nerikes  vara  det  äldsta  och  det  för  närvarande  mång- 

sidigast tillgodosedda. 
Nerikes  nations  bibliotek,  som  var  det  äldsta,  hade 

blifvit  inrättadt  1733,  ehuruväl  redan  förut  nationen  egde 

en  och  annan  bok  jemte  några  afhandlingar,  hvaröfver 

matrikeln  innehåller  en  förteckning  från  år  1685.  Oaktadt 

gåfvor  och  afgifter  bestod  det  1774  ej  af  mer  än  78  vol. 

Ar  1792  upprättades  ny  katalog,  som  upptog  omkr.  100 

arbeten.  När  bibliotekarie  först  tillsattes,  framgår  ej  tyd- 
ligt af  handlingarna.  Ar  1795  »utsågs  efter  Mag.  Doc. 

Gezelius  till  bibliotekarie  hr  Mag.  Mellring».  Sedan  om- 
nämnes  såsom  bibliotekarier:  P.  Thyselius  1799,  P.  O. 

Gravander  1800,  N.  Kellström  1801,  C.  E.  Ovarnberg  1802, 

J.  Bodin  1803. 

Södermanlands  nations  bibUotek  inrättades  1751.  Pro- 

tokollet härom  är  af  följande  lydelse:  .  .  .  »proponerade 

Curator  hr  Mag.  Een  huru  nyttigt  det  vore  för  nationen 

att  ett  Landskaps  Biblioteque  blefve  inrättadt,  emedan  man 

icke  kunde  få,  utan  i  nogon  Professors  namn,  låna  nogon 

Bok  på  det  Academiska  Bibliotequet,  ehuru  nödig  man 

den  hade,  hvartill,  sedan  ett  allmänt  bifall  lemnades,  be- 

mälte  hr  Magister  upptedde  en  landsmans  project  dertill 

och  planen  huru  det  skulle  verkställas  och  inrättas  up- 
läste,  af  det  innehåll:  at  hvar  och  en  som  vore  tillstädes 

skulle  til  Bibliotequet  erlägga  en  daler  om  terminen,  land- 
skapscassan  2  procent,  hvar  och  en  Novitius  3  dir  kpmt, 

samt  at  en  kammare  der  til  någorstädes  hyras  skulle,  hvil- 
ken  sedan  med  hyllor  och  pulpeter  förses  skulle;  kunnandes 
nu  Senior  hvartdera  året  vara  Bibliothecarius  och  Maximus 

Juniorum  Amanuensis.    Til  detta  BibHothequets  så  mycket 
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skyndsammare  i  någorlunda  stånd  sättiande  beviljades,  at 

en  hvar  skulle  dertill  gifva  en  Bok.» 

Tiden  mellan  1751  och  1805  erhöll  biblioteket  åtskil- 

liga gåfvor  af  böcker,  äfvensom,  1760,  200  daler  k:mt  från 

ett  par  friherrar  Fleetwood.  Nationen,  »som  nu  icke  visste 

sättet  at  visa  sin  förbindelse»,  lät  genom  bref  »ådagalägga 
Nationens  uppmärksamhet  och  högaktning  och  tillika,  såsom 

ett  vedermäle  af  Södermanländingarnes  erkänsamhet,  till- 

bjuda  hrr  Baroner  Fleetwood  att  vara  Nationis  Suderman- 
nicas  Curatores  illustres». 

Men  oaktadt  dessa  gåfvor  torde  Södermanlands-Nerikes 
nations  bibliotek  efter  föreningen  1805  icke  hafva  räknat 

flere  än  omkring  300  arbeten.  Bibliotekets'  ordinarie  in- 
komster, som  i  början  bestämdes  till  8  sk.  b:ko  för  termin 

af  hvarje  närvarande  landsman  och  16  sk.  b:ko  af  hvarje 

nyinskrifven,  höjdes  så  småningom  och  utgör  f.  n.  i  ,50  kr. 

af  hvarje  termins-  och  inskrifningsafgift.  Ar  181 3  innehöll 
biblioteket  omkr.  330  volymer.  Den  första  systematiska 

katalog  deröfver  upprättades  181 5,  och  1821  utgafs  den 

första  tryckta  katalogen,  redigerad  af  G.  W.  Gumaelius.* 
År  1824  fick  bibHoteket  en  tillökning,  då  N.  M.  Lindh  i 

Örebro  dit  skänkte  exemplar  af  det  förnämsta  af  den  Lindh- 
ska  firmans  förlagsartiklar.  Då  fortsättning  till  katalogen 

utgafs  1826,  bestod  biblioteket  af  omkring  696  arbeten, 

utgörande  1,350  vol.,  utom  236  n:r  kartor,  tidningar  och 

disputationer.  Ar  1835  förklarade  P.  M.  Lindh  sig  bered- 
villig att  i  likhet  med  sin  fader  skänka  ex.  af  hvart  på 

hans  förlag  utkommande  verk.  Tre  år  senare  utgafs  ny 

fortsättning  af  katalogen,  och  utgjorde  då  tillväxten  från 

1826  närmare  800  vol.  Ar  1852  utgafs  ny  bibliotekskatalog 

af  P.  D.  L[agerholm].  Enligt  denna  innehöll  biblioteket 
1,192  arbeten.    Från  sistnämda  år  har  biblioteket,  i  likhet 

*  Enligt  uppgift  i  Nerikes  Allehanda  "/o  1860. 
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med  de  öfriga  nationbiblioteken,  tid  efter  annan  fått  emot- 
taga  gåfvor  från  statsverket.  Bibliotekets  tillväxt  till  år 

1859,  då  tillägg  till  1 85 1  års  katalog  utgafs  af  S.  A. 

H[edin],  uppgick  till  omkr.  450  vol.  och  följande  år  räk- 
nade biblioteket  1,416  arbeten.  Ar  1859  öfverlemnades  till 

minne  af  en  afliden  landsman,  V.  E.  Cassel,  af  hans  an- 

höriga 1,000  rdr  att  användas,  huru  det  syntes  nationen 

lämpligast  och  mest  förenligt  med  de  känslor  den  hyste 
för  den  aflidnes  minne.  Årsräntan  af  denna  donation  an- 

slogs till  biblioteket  och  användes  »till  inköp  af  arbeten 
företrädesvis  i  skönlitteratur  och  i  män  af  tillgångar  äfven 

i  modern  linguistik».  Hvart  tredje  år  utgår  den  såsom  pris 

för  filosofie  doktors-afliandling,  men  tillfaller  äfven  dä  biblio- 
teket, om  pris  ej  kan  utdelas.  En  annan  donation  har 

biblioteket  äfven  erhållit.  Genom  gåfvobref  af  1843  hade 

nationens  hedersledamot  friherre  B.  von  Beskow  förordnat, 

att  de  af  hans  efterlemnade  böcker,  musikalier  och  konst- 

arbeten, som  ej  med  Upsala  universitets  samlingar  efter 

hans  död  blefvo  införlifvade,  skulle  tillfalla  Södermanlands- 

Nerikes  nations  bibliotek.  I  enlighet  härmed  erhöll  biblio- 
teket 248  arbeten,  af  hvilka  många  äro  särdeles  värdefulla. 

Bland  öfriga,  som  hågkommit  detta  bibliotek  med  gåfvor, 

må  nämnas  assessor  C.  E.  Ekmarck  i  Strengnäs  och  bok- 

tryckaren Abraham  Bohlin.  Ar  1873  utgafs  ny  biblioteks- 
katalog af  J.  Ph.  Reier  och  J.  E.  Söderberg.  Den  senaste 

katalogen,  utgifven  af  C.  O.  Lundgren,  utkom  1885.  Enligt 

den  uppgick  volymernas  antal  till  omkr.  6,8oo.  F.  n.  uppgå 
de  till  omkr.  7,500. 

Såsom  egaremärke  begagnas  en  stämpel:  Söderman- 
lands och  Nerikes  Nation  Upsala,  Stämpeln  är  skänkt 

af  framlidne  kongl.  sekr.  Hebbe,  som  var  en  nitisk  främ- 
jare  af  bibliotekets  musikafdelning. 
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UPSALA.    VESTMANLANDS  OCH  DALA  NATIONS 
BIBLIOTEK. 

Boksamlingen  grundades  år  1 7 1 5  genom  gåfva  af  lands- 

höfdingen  i  Vesterås  frih.  Ludvig  Fahlström.  Dessa  böc- 

ker, utgörande  17  arbeten  i  folio,  29  i  qvart,  78  i  oktav 
och  39  i  duodes,  ha  emellertid  försvunnit  ur  biblioteket. 

Genom  donationen  väcktes  tanken  på  att  upprätta  ett  bi- 
bliotek, och  från  1727  började  böcker  inköpas.  Ar  1756 

bildades  en  stadig  bibliotekskassa,  då  det  beslöts,  att  hvar 

landsman  skulle  betala  en  inskrifningsafgift  af  6  daler  k:mt 

till  bibhoteket.  Frän  den  tiden  blefvo  bokinköpen  flitigare; 

men  sällan  kunde  dyrbarare  verk  anskaffas,  då  biblioteks- 

kassans inkomster  under  lo-årsskedet  1781 — 90  endast  ut- 

gjorde 7  rdr  32  sk.  bko  pr  år.  Sedermera  ökades  inkom- 
sterna ganska  väsentligt,  äfvensom  biblioteket  fick  röna 

många  prof  af  välvilja  från  gynnare  och  vänner.  Den 

värdefullaste  gåfva,  biblioteket  erhöll,  var  den  boksamling, 

som  genom  gåfvobref  af  d.  25  Okt.  1830  förärades  natio- 
nen af  häradshöfdingen  C.  G.  Kröningsvärd.  Dessa  böcker 

äro  i  den  af  V.  E.  SvedeUus  1843  utgifna  bibliotekskata- 
logen utmärkta  med  en  stjerna.  Hans  Järta,  Thomas  Järta 

och  dennes  son  kapten  G.  Järta  liafva  ock  visat  intresse  för 

nationens  bibliotek.  Gammal  förlegad  litteratur  har  under 

tidernas  lopp  utgallrats  och  afyttrats  samt  blifvit  ersatt  af 

nyare  arbeten,  med  tillgodoseende  af  tidens  kraf. 

Sedan  nationen  år  1831  blifvit  egare  till  den  n.  v. 

nationsbyggnaden,  erhöll  biblioteket  sitt  eget  afskilda  om- 
råde.  Ar  1830  utgafs  af  J.  H.  Schröder  tryckt  katalog, 

af  hvilken  V.  E.  Svedelius  13  är  senare  ombesörjde  en  ny 

och  betydligt  tillökad  upplaga.  År  1878  utgafs  af  N.  J. 

Höljer  »Förteckning  öfver  Vestmanlands  och  Dala  Na- 
tions Boksamling  i  Upsala»,  1878,  Upsala,  Berling.  Sedan 

dess  har  boksamlingen  tillväxt  med  öfv^er  2,500  volymer. 
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F.  11.  kan  man  uppskatta  volymantalet  till  öfver  7,500,  häri  ej 

inbegripna  flere  tusen  disputationer  och  ströskrifter. 
Böckerna  äro  märkta  med  en  oval  blåstämpel:  Vestm. 

Dala  Nations  Bibliotek  Upsala  och  i  de  af  Kröningsvärd 

skänkta  är  infäst  en  typtryckslapp :  Bibliothecce  Vestmanno- 
Dalekarlicce  d.  d.  d.  C.  G.  Kröningsvärd. 

UPSALA.    SMÅLANDS  NATIONS  BIBLIOTEK. 

Biblioteket  daterar  sig  frän  början  af  1700-talet.  Dess 
början  utgjordes  endast  af  nationens  handlingar  jemte  af 

landsmän  utgifna  disputationer  och  i  nationen  hållna  ora- 
tioner. Den  första  bok,  som  nationen  egt,  är,  enligt  in- 

ventarieförteckningen öfver  det,  som  vid  1707  års  slut 

befunnits  i  nationskistan,  »Högkde  Hr  D:r  Bergii  verk  pars 

I  et  II  de  religione  Muscovitica».  Den  andra  boken  är  ett 

manuskript  af  Fechtii  CoUegium  Theologicum,  »hvilken  efter 

salig  David  Burcelius  kommit  till  nationen».  Före  1734 
hade  boksamlingen,  förvarad  i  nämda  kista,  fått  så  pass 

betydelse,  att  den  jemte  öfriga  dokument  skulle  numreras. 

Ar  1742  började  nationen  hålla  sig  tidningar.  Den  egent- 
liga grundläggningen  af  nationsbiblioteket  daterar  sig  från 

den  12  Mars  1766,  då  det  å  allmänt  landskap  gafs  till- 

känna, att  provinsial-läkaren  med.  d:r  J.  O.  Hagström  i 
följd  af  vördnad  och  tillgifvenhet  för  sin  gamle  lärare, 

nationens  dåvarande  inspektor,  professor  Carl  von  Linné, 

till  nationen  såsom  gåfva  öfverlemnat  »sextio  d:r  k:mt,  att 

för  dessa  penningar  uppköpa  några  af  vår  inspectors  vittra 

arbeten,  till  uppmuntran  för  dem  af  Nationen,  som  äga  lust 

att  göra  sig  kunnoga  om  en  så  ädel  sak».  Sedermera  har 

nationen  mottagit  bokgåfvor  från  en  mängd  personer,  af 

hvilka  under  detta  århundrade  särskildt  må  framhållas  prosten 
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c.  M.  Agrell,  hofrättsrådet  M.  M.  Rosbeck,  landshöfdingen 
frih.  R.  F.  von  Kraemer  och  biblioteksamanuensen  C.  H. 

Ekstrand.  Desslikes  må  nämnas  det  Hjelmérska  legatet, 

som  genom  testamente  af  d.  29  April  1821  till  Smålands 

nations  bibliotek  af  expeditionssekreteraren  Samuel  Hjelmér 

blef  doneradt,  innehållande  förseglade  manuskript,  hvilka 

enligt  föreskrift  af  testator  blefvo  uppbrutna  1831  samt 

derefter  ät  nationsbiblioteket  öfverlemnade.  *  Deras  innehåll 

utgjordes  af  svenska  öfversättningar  af  Esthers  och  Jobs 

böcker,  Esaias,  de  mindre  profeterne,  Psaltaren,  hela  Nya 

testamentet  samt  en  afhandling  om  hebreiska  språket  m.  m. 
Likaledes  förvarar  biblioteket  d:r  P.  Tollesons  efterlemnade 

manuskript,  bestående  af  uppsatser  af  homiletiskt  och  teo- 
logiskt innehåll.  Äfven  må  nämnas  en  mängd  handskrifter 

af  C.  P.  Thunberg  och  af  orientalisten  prosten  C.  M.  Agrell, 

bl.  a.  af  honom  nedskrifna  anteckningar  om  sina  lefnads- 
händelser  m.  m. 

Tryckt  »Förteckning  öfver  Smålands  nations  i  Upsala 

Boksamling»  utgafs  1874  af  Gunnar  Norlander  och  P.  J. 

Lindal.  Enligt  denna  bestod  bibUoteket  då  af  1,260  n:r, 

hvartill  kommo  tillfällighetstryck,  akad.  athandlingar  m.  m.; 

jemte  sedan  tillkomna  530  n:r  uppgår  antalet  numera  till 
omkr.  2,000. 

Något  särskildt  märke  användes  icke,  annat  än  pä 

permen  å  en  och  annan  värdefullare  bok,  hvilket  märke, 
Smålands  vapen,  af  bokbindaren  påsättes. 

UPSALA.    GÖTEBORGS  NATIONS  BIBLIOTEK. 

Underrättelserna  om  detta  bibliotek  äro  icke  många, 

om  man  undantager,  hvad  som  rör  disputationslitteraturen 

♦  Se  s Samlaren»  ^o/g  jg^j^ 
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och  de  olika  »avisorna>>.  Stadgarne  påbjödo  visserligen, 
att  hvarje  inskrifven  landsman  skulle  erlägga  ett  visst 

belopp,  25  öre  silfvermynt,  till  biblioteket,  men  efter, 

som  dessa  afgifter  fördes  uti  den  allmänna  kassaboken,  å 

hvars  utgiftssida  endast  sällan  förekomma  poster,  som 

kunna  stå  i  samband  med  boksamlingen,  har  man  skäl  att 

misstänka,  att  dessa  medel  endast  i  mycket  ringa  mån 

kommo  biblioteket  till  godo.  Första  närmare  bestämmelser 

rörande  biblioteket  voro  af  år  1747,  då  det  beslöts,  »att 

disputationerna,  som  i  nationskistan  förvaras,  skulle  af  ku- 
rator låta  inbindas;  sedan  borde  de  alltid  vara  hos  kurator; 

den  som  lånte  en  eller  flera  volymer,  skulle  ge  sin  obliga- 
tion att  innan  en  viss  tid  den  återställa  till  kurator».  Ar 

1782  beslöts  för  första  gången  ett  slags  biblioteksrevision, 

i  det  att  kurator  och  två  landsmän  skulle  genomse  biblio- 

teket, som  då  förvarades  hos  inspektor.  Två  år  senare  — 

i  maj  1784  —  betonade  den  nye  inspektorn,  Fant,  nyttig- 
heten af  att  hvar  och  en  vid  sin  bortresa  gåfve  en  bok  åt 

boksamlingen  »till  undvikande  af  kostnad  för  dessa,  som 

komma  hit  och  äro  af  så  stora  behof  tryckta,  att  de  ej 

hafva  lägenhet  kiöpa  sig  svenska  och  flera  nödiga  böcker». 

Det  oaktadt,  var  boksamlingen  ännu  1806  ytterst  obetyd- 
lig, och  det  gick  långsamt  med  bibliotekets  tillväxt.  Ar 

1 80 1  klagades  det  öfver  att  biblioteket  endast  egde  ett 

par  brukbara  böcker,  hvarföre  det  beslöts  att  sälja  de 

odugliga  och  för  dessa  medel  samt  en  anslagen  mindre 

summa  inköpa  nya,  isynnerhet  lexika.  Från  1806  finnes 

qvar  en  förteckning  pä  nationens  böcker,  som  upptager 

endast  en  foliant  (Bacos  af  Verulam  skrifter),  15  qvarter 

(större  delen  akademiska  disputationer  och  tidningar)  och 
39  oktaver,  mest  lexika.  En  två  år  senare  skrifven  för- 

teckning visar  en  tillökning  af  tvä  qvarter  och  en  oktav. 
Ar  1 82 1  och  1822  års  förteckning  upptager  3  foHanter, 
63  qvarter,   177  oktaver  och  i  duodes.    För  närvarande 
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omfattar  biblioteket  omkring  3,500  vol.,  förutom  arkivet 
och  en  stor  mängd  akademiskt  tryck. 

Böckerna  märkas  med  en  blåstämpel :  Göteborgs  Nation. 

Upsala. 

UPSALA.    KALMAR  NATIONS  BIBLIOTEK. 

Kalmar  nation  vid  Upsala  universitet  räknar  sin  sär- 

skilda tillvaro  från  den  3  juni  1663,  då  »Calmarienses  togho 
afträde  ifrå  Wexionensibus».  Allt  frän  denna  tid  finnas 

räkenskaper  qvar,  hvaremot  protokoll  började  hållas  först 

tretio  år  senare.  Något  öfver  hundra  år  dröjde  det  emel- 
lertid, innan  behofvet  af  ett  bibliotek  gaf  sig  tillkänna. 

Dock  synes  redan  en  början  till  bibliotek  framskymta  åren 

1726  och  1742.  Förstnämda  är  beslöts,  att  man  skulle 

prenumerera  på  Strimesii  historisk-geografiska  och  genealo- 
giska Anmärkningar  öfver  1723  Ars  Post  Tidningar.  Ar 

1742  prenumererades  på  de  »svänske  och  fransöske  avi- 
sorna  från  Stockholm».  Först  1 769  fattades  beslut  af  vissa 

afgifters  erläggande  för  att  bilda  en  »fond  för  et  nations- 
biblioteque».  Något  egentligt  bibliotek  kom  dock  ej  till 

stånd  förr  än  i  början  af  detta  århundrade,  men  på  1820- 

talet  blef  det  till  största  delen  lågornas  rof.  Biblioteks- 
räkenskaperna före  1846  hafva  förkommit  och  äfvenså  de 

äldsta  katalogerna,  hvarföre  man  föga  känner  till  bibliote- 
kets tidigare  utveckling.  Genom  inköp  och  genom  en 

mängd  af  gåfvor  har  biblioteket  sedermera  så  tillväxt,  att 

man  är  1875  kunde  förete  »Förteckning  öfver  Kalmar 

Nations  i  Upsala  Bibliotek»,  68  sid.  8:0,  utgifven  af  dess 

d.  v.  bibliotekarie  J,  A.  Lundeli.  A  sista  bladet  förekommer 

en  lång  förteckning  på  alla  dem,  som  gynnat  biblioteket 

med  gåfvor.   F.  n.  består  biblioteket  afomkr.  3,000  volymer. 
Som  märke  användes  en  oval  blåstämpel:  Kalmar 

Nation.  Uppsala. 
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UPS  AL  A.    VERMLANDS  NATIONS  BIBLIOTEK. 

Bibliotekets  stiftelsedag  är  den  31  Oktober  1755.  Af 

bibliotekets  tryckta:  »Förteckning  öfver  Värmlands  nations 

i  Upsala  Bibliotek»,  1886,  finner  man,  att  det  innefattar 

omkring  2,000  volymer,  egentligen  nyare  litteratur,  med 
undantag  af  en  större  samling  gamla  svenska  lagar  från 
1600-talet. 

Bibliotekets  märken  äro  dels  en  oval  blåstämpel:  Verm- 
laiids  nation  Upsala,  dels  permstämpel  i  guld:  V  er  ml. 
Nations  Bibliotek. 

UPSALA.    NORRLANDS  NATIONS  BIBLIOTEK. 

Ar  1827  uppstod  Norrlands  nation  genom  föreningen 

af  Bothniska  och  Medelpads-Jemtländska  nationerna.  Den 

Bothniska  nationen  åter  konstituerades  år  1800,  då  Vester- 
bottniska  och  Angermanländska  nationerna  förenades.  Ar 

1827  sammanslogos  således  samtliga  dessa  nationers  biblio- 
tek till  ett. 

Vesterboitniska  nationens  bibliotek  grundades  år  1768, 

ehuru  disputationer  samlades  redan  från  år  1704.  Anger- 
manländska nationen  samlade  disputationer  regelbundet  först 

från  år  1757.  Dess  bibliotek  inrättades  år  1762.  Medel- 

pads-Jemtländska nationen  samlade  disputationer  från  år 
1705  och  började  inköpa  böcker  1755.  Oaktadt  alla  dessa 

samlingars  sammanslagning  till  en,  var  dock  Norrlands 

nations  bibliotek  ej  af  någon  särdeles  stor  betydelse;  men 

efter  1827  tillväxte  det,  dels  genom  inköp  och  dels  genom 

gåfvor,  ganska  hastigt.  Gabriel  Marklin,  P.  A.  Huldberg 
och  Z.  Haeggström  må  särskildt  nämnas  bland  den  mängd 

af  donatorer,  som  gynnat  biblioteket.  Ar  1855  utkom 

första  tryckta  katalogen.    Biblioteket  innehöll  dä  560  sär- 



skilda  arbeten.  Sedermera  utkommo  några  supplement  till 

nämda  katalog.  Ar  1876  utkom  ny,  fullständig  katalog, 
hvilken  omfattade,  utom  akademiskt  tryck,  1,070  arbeten  i 
inemot  2,220  vol.,  så  att  biblioteket,  oaktadt  en  större  ut- 

gallring,  som  skedde  1862,  under  de  från  föregående  kata- 
logers utkommande  förflutna  20  åren  nära  nog  fördubblats. 

F.  n.  uppgår  biblioteket  till  omkring  3,500  volymer.  Biblio- 
teket består  så  godt  som  uteslutande  af  modern  litteratur; 

de  grekiska  och  romerska  klassikerna  representeras  med  få 

undantag  endast  i  upplagor  från  detta  århundrade.  Af 
de  böcker,  som  tillhört  de  äldre  norrländska  nationernas 

boksamlingar,  finnas  ej  många  qvar. 

Såsom  bokegaremärke  användes  en  blåstämpel:  Norr- 
lands 7iation,  Upsala. 

UPSALA.    GOTLANDS  NATIONS  BIBLIOTEK. 

Upprinnelsen  till  detta  bibliotek  spåras  från  början  af 

1700-talet,  då  disputationer  och  de  tidningar  som  nationen 
höll  tillvaratogos.  Vidare  fick  nationen  från  superintendenten 

Bergius  följande  böcker  som  gåfva:  i.  Pacifici  Verini 

oförgripelige  betänkiande,  2.  Lutheri  lefvernes  beskrifning, 

3.  Episcoporum  censura  de  instituto  Duraei,  4.  Augustini 

Epistola  de  coércendis  haereticis  samt  5.  Calovii  Syntagma 

locorum  anti-syncretisticorum.  På  1700-talet  gjordes  intet 
vidare  för  bibliotekets  utvidgande,  förrän  1782,  från  hvilket 

år  man  kan  räkna  dess  egentliga  början.  Legationspredi- 

kanten i  Konstantinopel  A.  J.  Sturtzenbecker  skänkte  näm- 
ligen då  en  samling  böcker,  som  lade  grunden  till  ett 

verkligt  nationsbibliotek.*    Huru  många  böcker  denna  do- 

*  Sturtzenbecker  skänkte  äfven  till  Upsala  universitets  bibliotek  en 
samling  af  227  vol.  arabiska,  persiska  och  grekiska  maniiskript  och  böcker. 
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nation  omfattade,  är  obekant;  men  år  1794  bestod  biblio- 
teket af  164  arbeten  samt  21  band  och  flere  bundtar 

disputationer,  fast  året  förut  en  utgaliring  blifvit  verkstäld* 
Bibliotekets  tillväxt  gick  långsamt,  synnerligast  som,  utom 

några  gåfvor  af  professor  J.  H.  Schröder,  inga  donationer 
tillföllo  det.  Ar  1859  kunde  emellertid  böckerna  icke 

rymmas  i  det  »gamla  skåpet»,  hvarför  två  nya  inköptes 
och  1864  ett  tredje.  Tillväxten  berodde  mindre  på  inköp 

än  pä  gåfvor,  bland  hvilka  den  märkligaste  var  f.  d.  bok- 
hållaren i  Riksbanken  Anton  Köhlers  donation  1864  af  hans 

»samling  af  kulturvetenskapliga  böcker  och  kartor»,  368 
band.  Dessutom  har  biblioteket  mottagit  värdefulla  gåfvor 

af  prof.  Carl  Säve,  boktryckaren  Björklund,  prof  O.  Glas, 

prof  L.  F.  Nilson  och  v.  pastor  F.  Bergmans  sterbhus  (B:s 

handskrifna  anteckningar  rörande  Gotland),  hvarjemte  äfven 

nationsledamöter  bidragit  till  dess  ökande.  Någon  särskildt 

tryckt  katalog  finnes  icke,  ej  heller  någon  öfversigt  öfver 

volymantalet  efter  1878.  Sistnämda  år  bestod  det  af  1,200 

vol.,  förutom  105  band  akad.  afhandlingar. 

De  böcker,  som  blifvit  skänkta  af  förutnämde  Köhler, 

äro  försedda  med  märke,  en  typtryckslapp :  Gotlands 
Naiio7is  Bibliotek.  —  Kdhlerska  Donationen. 

UPSALA.    SKANDINAVISKA  SÄLLSKAPETS 
BIBLIOTEK. 

Sällskapet  stiftades  1843  och  affärdade  kort  derefter 
skrifvelser  till  Studentsamfundet  i  Christiania  och  det  Skan- 

dinaviske Selskab  i  Köbenhamn,  med  förslag  om  ömsesi- 
digt utbyte  af  litteraturalster.  Detta  förslag  antogs  och 

hade  till  följd  en  ganska  hastig  tillväxt  af  sällskapets  bi- 

14 
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bliotek.  Boksamlingen  uppgick  redan  1847  ̂ i^^  omkring 

1,000  volymer,  nästan  uteslutande  norska  och  danska  ar- 
beten.   De  få  svenska  böcker,  som  funnos,  voro  nästan o 

utan  undantag  från  Finland.  Ar  1847  utgaf  August  Sohl- 
man  »Förteckning  öfver  Skandinaviska  sällskapets  i  Upsala 

Boksamling».  N:o  r.  (Upsala,  Leffler  &  Sebell.)  Säll- 

skapet upplöstes  1852  och  öfverlemnade  då  såväl  sin  be- 

tydliga boksamling  som  sitt  kapital  till  den  samma  år  bil- 
dade Student-Corpsen. 

Ex-libris  var:  Skandinaviska  Sällskapet  i  Upsala,  typ- 

tryck inom  ram. 

UPSALA.    STUDENTCORPSENS  BIBLIOTEK. 

Upsala  studentcorps,  såsom  vi  nu  fatta  den,  existerar 

sedan  den  i  Mars  1849,  då  de  första  gemensamma  stad- 
garne  antogos  och  ordförande  för  hela  corpsen  valdes. 
Dess  bibliotek  inrättades  1852  genom  öfverlåtelse  från  det 

samtidigt  upplösta  Skandinaviska  Sällskapet  af  dess  bi- 
bliotek och  kassa.  Vilkoren  voro  bland  annat,  att  Student- 

corpsens  »läsefö rening»  skulle  använda  kapitalet  till  inköp 
af  skandinavisk  litteratur  och  oförminskadt  bevara  det  af 

sällskapet  öfverlemnade  biblioteket.  En  liknande  donation 

gjordes  samma  dag  till  »läseföreningen»  af  Studentföre- 

ningen. Boksamlingen  ökades  vidare  på  1850-talet  genom 
öfverlemnande  från  en  upplöst  teologisk  förening  af  dess 

boksamling.  Ar  1861  öfverlemnade  det  upplösta  Littera- 

turvännernas Sällskap  genom  lektor  Vidmark  hela  sin  bok- 
samling till  Studentcorpsens  bibliotek.  Ar  1881  utgaf  d.  v. 

nationsbibliotekarien  G.  Stjernström  »Förteckning  öfver  Stu- 
dentkårens i  Upsala  Boksamling  1880»,  Visby,  1881,  156 

sid.  8:0.    Den  upptager  öfver  8,000  volymer,  mest  skön- 
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litteratur,  historia  och  språkvetenskap.  Rubriken  teologi 
saknas  helt  och  hållet.  Våren  1896  öfverlemnade  K.  Bibi. 

genom  sin  öfverbibliotekarie  till  Studentcorpsens  bibliotek 

omkr.  150  volymer  svensk  skönlitteratur  m.  m.,  allt  för 
K.  Bibi.  obehöfliga  böcker  ur  den  Ruckmanska  donationen. 

Bokegaremärket  är  dels  en  oval  blåstämpel:  Student- 

corpsen  i  Upsala,  dels  i  typtryck:  Studentcorpsens  i  Up- 
sala  Bibliotek  inom  ram  i  rössjor. 

UPS  AL  A.    LÄKAREFÖRENINGENS  BIBLIOTEK. 

Detta  grundades  i  början  af  i83C-talet  och  är  hufvud- 
sakligen  tillkommet  genom  frikostiga  gåfvor  frän  olika  håll. 

Ar  1875  utkom:  »Förteckning  öfver  Upsala  Läkare- 

förenings Bok-  och  Preparatsamlingar»,  Upsala,  Berling. 
År  1883  utkom:  »Tillägg  till  Förteckningen  öfver  Upsala 

Läkareförenings  Bok-  och  Preparatsamlingar»,  Upsala,  Ber- 
ling. Af  dem  finner  man,  att  biblioteket  då  innefattade  öfver 

2,000  volymer,  så  godt  som  uteslutande  medicinska  skrif- 
ter. För  närvarande  torde  biblioteket  uppgå  till  omkring 

3,500  volymer.  Å  böckerna  är  stämpladt  i  guld:  Läkare- 
Föreningens  Bibliothek. 

UPSALA.    JURIDISKA  FÖRENINGENS  BIBLIOTEK. 
o 

»Ar  1844  den  24  Maij  sammanträdde  Juris  pr.  Oecon. 

et  Commerciorum  Adjuncten  Carl  Axel  Juel,  Philos.  Ma- 
gistrarne  Otto  Herman  Forsell  och  Frans  Fabian  Huss, 

Philos.  Cand.  Carl  Ottomar  Törnebladh,  Jurid.  Philos.  Can- 
didaterne  Lars  Herman  Gyllenhaal,  Axel  Adlercreutz,  Carl 

Daniel  Poppius,  Claes  Julius  Rabe,  Victor  Kruse,  Gustaf 
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Wilhelm  Westberg,  Uno  Skoglar  Bergström,  Pehr  Jacob 

von  Ehrenheim  samt  undertecknad  för  att  öfverlägga  om 

tjenliga  medel  och  utvägar  att  bereda  dem,  som  vid  här- 

varande Universitet  idka  Rätts-  och  Statsvetenskapernas 

studium,  tillfälle  till  personlig  bekantskap,  inbördes  med- 
delande och  uppmuntran,  till  närmare  beröring  med  äldre 

vetenskapsidkare  och  praktiske  jurister  samt  till  anskaf- 
fande af  gemensam  tillgång  till  dessa  vetenskapers  såväl 

äldre  som  nyare  in-  och  utländska  litteratur.»  Så  börjas 
Juridiska  Föreningens  i  Upsala  första,  af  N.  A.  Fröman 

såsom  sekreterare  undertecknade  protokoll.  Samma  dag 

antogos  de  första  stadgarne,  hvilkas  §  4  föreskrifver,  »att 
den  nybildade  föreningens  inflytande  medel  hufvudsakligen 

skulle  användas  till  inköp  af  de  böcker  och  skrifter,  som 

föreningen  bestämmer».  Bibliotekets  första  grund  blef  en 

gåfva  från  justitiestatsministern  frih.  L.  H.  Gyllenhaal  af  åt- 

skilliga officiella  betänkanden  m.  m.  Ar  1883  utkom  »För- 
teckning öfver  Juridiska  Föreningens  i  Upsala  Boksamling» 

och  1884  »Förteckning  Fortsättning  I.»  Ny  kata- 
log utkom  1893.  Det  är  en  gedigen  samling  af  till  det  mesta 

juridiska  verk  från  senare  tid.  Några  få  arbeten  från  1600- 

talet  finnas  dock  och  ej  så  få  från  1700-talet.  Biblioteket 
innehåller  f.  n.  omkring  3,000  vol. 

Dess  märke  är  en  oval  blåstämpel:  Juridiska  Före- 
ningen i  Upsala. 

UPSALA.    HISTORISKA  FÖRENINGENS  BIBLIOTEK. 

Historiska  föreningen  i  Upsala  stiftades  våren  1862, 

och  dess  bibliotek  har  sä  småningom  tillkommit  efter  denna 

tid.  Det  består  hufvudsakligen  af  historiska  tidskrifter. 

Räknas  de  inbundna  årgångarna  med,  består  samlingen  af 
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250  volymer.  Någon  dyrbarare  eller  mera  sällsynt  bok 

finnes  ej  i  samlingen,  ej  heller  äro  böckerna  försedda  med 

stämpel  eller  särskildt  märke. 

UPSALA.   TEOLOGISKA  FÖRENINGENS  BIBLIOTEK. 

Denna  boksamling,  af  nästan  uteslutande  teologiskt 

innehåll  från  senare  tid,  grundades  1 863  och  består  af  öfver 

400  volymer.    Någon  tryckt  katalog  är  ej  utgifven. 
Såsom  märke  användes  en  oval  blåstämpel :  Teologiska 

Föreningen.  Upsala. 

UPSALA.    FYSISK-MATEMATISKA  FÖRENINGENS 
BIBLIOTEK. 

Biblioteket  grundades  1878.  Antalet  volymer  är  un- 

gefär 200,  deri  dock  inberäknade  broschyrer.  Såsom  ra- 
ritet må  nämnas;  »Sur  la  classification  des  nuages  employée 

ä  Tobservation  météorologique  d'Upsala  par  H.  Hildebrand 
Hildebrandsson,  photographies  de  M.  Henri  Osti»,  hvilket 

arbete  endast  utkommit  i  60  ex.  Tryckt  katalog  finnes 

ej.  Någon  särskild  bokstämpel  eller  Ex-libris  finnes  ej, 
men  vid  bindningen  stämplar  bokbindaren  i  ryggen:  Fys. 
Mat.  Fören, 

UPSALA  HÖGRE  ALLMÄNNA  LÄROVERKS 
BIBLIOTEK. 

Angående  tiden,  när  skolans  bibliotek  grundades,  är 

ingenting  med  visshet  kändt,  men  det  antages,  att  grunden 
blifvit  lagd  genom  gäfvor  af  prester,  alldenstund  de  äldsta 



arbetena  äro  i  teologi  och  klassiska  språk.  Donationer  af 

någon  betydenhet  ha  sparsamt  förekommit,  såsom  de  af 

rektorerna  Boivie  och  Annerstedt.  De  afdelningar,  som 
numera  företrädesvis,  genom  inköp,  ökas,  äro  den  rent 

pedagogiska  och  lärjungebibHoteket.  Det  senare  räknar 

f.  n.  omkring  950  volymer.  Volymantalet  i  sin  helhet 

uppgår  nu  till  omkr.  7,000.  Trycld:a  förteckningar  öfver 
biblioteket  ha  utkommit  åren  1866,  1870  och  1881. 

Böckerna  märkas  så  att  bokbindaren  å  frampermens 

utansida  trycker  skolans  namn.  Detta  är  f.  n. :  Upsala  h. 

allm,  läroverk.  Före  1878  års  stadgar  brukades:  Upsala 

h.  elementar4är overk  och  ännu  tidigare:  Upsala  Cathe- 
dral-skola. 

LUNDS  KATEDRALBIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek  antages  varit  det  äldsta  offentliga  på 
skandinaviska  halfön.  Man  har  antecknat  om  dess  dona- 

tioner ända  från  11 00- talet.  Bernhard,  en  af  Lunds  äldste 

kaniker  (död  11 76),  gaf  »multos  bonos  libros  ecclesiae»  och 

dess  samtida,  kaniken  Amund,  gaf  Missalia,  Capitulare  & 

Psalterium;  diakonen  Björn  (död  1 124)  gaf  »plurima  bona, 

libros  &  alia  ornamenta»;  Azer,  canon.  &  prsep.  (död  1131), 

gaf  de  flesta  G.  o.  N.  Test:s  böcker,  alla  med  utläggningar, 

dessutom  många  i  naturvetenskaperna  (phisicales);  ärke- 
biskop Absalon  (död  1201)  gaf  kronor,  gemmer,  kors, 

kalkar,  klockor,  reliker  och  åtskilliga  manuskript;  äfven 

ärkebiskop  Andreas  Sunesson  (död  1228)  skänkte  flere 

manuskript.  Bibliotekets  största  tillökning  skedde  dock  på 

1500-talet,  isynnerhet  genom  kaniken  Bentes  gåfvor.  Det 
väsentligaste  af  dess  manuskript  och  palseotyper  uppräknas 

af  Wieselgren  i  Sv.  sköna  litt.  II,  der  han  egnar  biblioteket 
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en  längre  uppsats.  —  När  Lunds  universitet  år  1668  grund- 
lades, öfverlemnades  domkyrkobiblioteket  till  detsamma.  Uti 

universitetsbiblioteket  finnas  ännu  tryckta  böcker  och  hand- 
skrifter som  tillhört  domkyrkan. 

LUNDS  UNIVERSITETSBIBLIOTEK. 

Biblioteket  räknar  lika  gamla  anor  som  den  Carolinska 

högskolan  sjelf.  Vid  hennes  stiftande  1668  tillföll  henne 

det  under  föregående  århundraden  bildade  domkyrkobiblio- 
teket. Carl  XI  ökade  det  1684  genom  inköpet  af  sin 

forne  lärares  Edmund  Gripenhielms  samling,  och  den  förste 
bibliotekarien,  C.  Rostius,  testamenterade  sitt  bibliotek  till 

detsamma.  Ar  1698  erhöll  det  fast  anslag  och  samma 

rätt  som  Upsala  universitets  bibliotek  att  erhålla  ett  arkiv- 
exemplar af  det  svenska  trycket.  Den  förnämsta  tillväxten 

skedde  likväl  ända  in  i  vårt  århundrade  genom  gåfvor, 

ehuru  på  långt  när  ej  så  storartade  som  de,  hvilka  tillfallit 

det  uppsvenska  universitetsbiblioteket.  Lundabibliotekets 

främste  gynnare  voro:  M.  Falkenberg,  J.  H.  Lidén,  G. 

Lund,  S.  Hylander,  A.  H.  Florman,  M.  E.  Ahlman,  F.  v. 

Hermanson,  J.  J.  Sjöcrona,  P.  D.  Gellerstedt  och  C.  C. 
Schmidt. 

Med  Lunds  universitetsbibliotek  äro  bl.  a.  införlifvade 

en  stor  del  af  De  la  Gardieska  manuskriptsamlingen  från 

Löberöd,  excellensen  J.  C.  Tolls,  Sven  Lagerbrings  och 

Esaias  Tegnérs  handskrifna  qvarlåtenskaper  samt  C.  A. 

Agardhs  och  J.  W.  Zetterstedts  brefvexlingar. 

Vid  i  nov.  1887  verkstäld  räkning  befanns  biblioteket 

innehålla  134,957  band*  3,743  kapslar  småskrifter  (småtryck 

•  1  Lundstedts  ^Notice  sur  les  Bibliothéques  publiques  de  Suéde» 
(Paris  1895)  uppgifves  det  nuvarande  volymantalet  till  180,000. 



och  böcker  under  loo  sidors  omfång)  samt  3,730  hand- 
skrifter. 

Banden  å  ryggarne  äro  stämplade  med  tre  kronor  och 

broschyrerna  märkta  med  en  rund  blåstämpel:  Bibliotheca 

Academice  Carolinoe.  Böcker  donerade  af  prof.  Schrevelius 

äro  försedda  med  Ex-libris:  Bibliothecce  Reg,  Acad.  Lund. 
dofto  dedit  Fredericus  Schrevelius  juris  civilis  professor 

i86s,  allt  i  latinska  majuscler  och  omgifvet  af  en  fyrkantig 

ram  af  »boktryckarezierather».  Med  de  tre  första  raderna 

lika  ofvanstående :  Abrah.  Const.  D'Ohsson  liber  baro  ad 

aulam  BeroL  legatus  regni  Suecm  et  NorvegicB  18^0.  — 
Böcker  donerade  af  C.  C.  Schmidt:  Gåfva  till  Lunds  Uni- 

versitets Bibliotek  af  Carl  Christiaft  Schmidt  f.  d.justitie- 
råd  K.  N.  O.  1867. 

Från  1853  t.  o.  m.  1885  utgåfvos  accessionskataloger, 

derefter  gemensamma  dylika  med  öfriga  större  offentliga 
svenska  bibliotek. 

Årlig  redogörelse  för  bibliotekets  verksamhet  intages 

i  universitetets  årsberättelse*. 

De  ordinarie  embets-  och  tjenstemännen  äro  en  biblio- 
tekarie, en  vice  bibliotekarie  och  två  amanuenser. 

Bibliotekarier  vid  detta  bibliotek  hafva  varit: 

1668 — 76.      Christoffer  Rostius,   f.    1620,   d.    1687  som 
professor  i  prakt,  medicin. 

*  Lunds  bibliotek  kan  bland  dem,  som  gjort  dess  samlingar  bekanta 
i  den  lärda  verlden,  nämna  A.  Liedbeck  (Memorabilia  bibliothecae  Lunden- 
sis)  och  P.  Wieselgren  (Catalogus  raanuscriptorum  1830),  C.  J.  Tornberg 
(Codices  orientales)  och  Edgren  (De  codicibus  Indicis).  >De  la  Gardieska 
archivet»  utg.  af  Wieselgren  i  20  band  är  äfven  förtjent  nämnas  bland 
bibliotekslitteraturen  rörande  Lund.  Det  långa  förordet  eller  inledningen 
till  »Anmärkningar  angående  ämnen  ur  Psychologien,  Estetiken  etc.  af 
And.  Liedbeck  utg.  af  P.  Wieselgren»,  Lund  1830,  är  äfven  en  beaktans- 
värd  källa  for  Lunds  biblioteks  historia. 
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1684 — 9^-  Zacharias  Hulth-Lilliestråle,  f.  1655,  d.  1696 
som  e.  o.  professor. 

1696 — 1703.  Bonde  Humerus,  f.  1659,  ̂ 7'^7  som  pro- 
fessor i  teologi. 

1703—07.  jföiis  Steuchius,  f.  1676,  d.  1 742  som  ärke- 
biskop. 

1708 — 14.  Andreas  Stobceus,  f.  1642,  d.  17 14.  Tillika 
professor  i  rom.  vältalighet  och  poesi  samt  i 
historia. 

1 7 16 — 28.      Petrus  AurivilliuSy  i.  1677,  d.  1728. 

1729 — 32.     Nils  Lagerlöf,  f.  1688,  d.  1769  såsom  super- 
intendent i  Carlstad. 

1732 — 39.  Niclas  v.  Oelreichy  f.  1699,  d.  1770  som  pre- 
sident i  Kommerskollegium.  Som  han  under  sin 

bibliotekarietid  mestadels  var  borta  från  Lund, 

förestods  sysslan  af  dels  s,  m.  biskop  Johan 

Engeström,  dels  vice  bibliotekarien  Lars  Laurel. 

1740—44.  Jonas  Wåhlin,  f.  1699,  d.  1777  som  profes- 
sor i  teologi. 

1745 — 67.  Johan  Cory länder,  f.  1707,  d.  1775  som 
kyrkoherde  i  Jemshög. 

1767 — 99.  Gustaf  SontmeliuSy  f.  1726,  d.  1800,  tillika 
professor  i  lärdomshistorien. 

1799— 1828.  Anders  Lidbeck,  f.  1772,  d.  1829,  tillika  pro- 
fessor i  estetik. 

1838 — 44.  Henrik  Reuterdahl,  f.  1795,  d.  1870  som 
ärkebiskop. 

1844—83.  Edvard  Wilhelm  Berling,  i.  1813,  d.  1883. 

1883 —  Elof  Christoffer  Tegnér,  f.  1844. 

Aren  1676—84,  1714— 16,  1732—40,  1828—38  uppe- 
hölls bibliotekarie-befattningen  genom  vikarier. 
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Vice-bibliotekarier. 

1737  —  47-  Lars  Laurel,  f.  1705,  d.  1793  som  professor 
i  teoretisk  filosofi. 

1747 — 97.      Peter  Olof  Berghina7t,  f.  171 7,  d.  1797. 

1798 — 99.      Aftders  Lidbeck  (se  bibliotekarierne). 

1800 — 05.  Anders  Wickelius,  f.  1766,  d.  1826  som  kyrko- 
herde i  Wäckelsång. 

1805 — 12.  Esaias  Tegnér,  i.  1782,  d.  1846  som  biskop 
öfver  Wexiö  stift. 

181 2 — 16.  David  Munck  af  Rosenschöld,  f.  1786,  d.  1841 
som  kyrkoherde  i  Qvistofta. 

1816—29.  Elias  Schiitz,  f.  1776,  d.  1843  som  kyrko- 
herde i  Gårdslösa. 

1830 — 33.  Peter  Wieselgren,  f.  1800,  d.  1877  som  dom- 
prost i  Göteborg. 

1844 — 74.      Johan  August  Brunnerus,  f.  1809,  d.  1874. 

1875 — 96.      August  Jakob  Theodor  Palm,  f.  1826. 
1896 —         Fredrik  Emanuel  Braune,  f.  1832. 

LUND.    ÖSTGÖTA  NATIONS  BIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek,  om  hvars  tillkomst  annan  upplysning 

ej  kunnat  vinnas  i  nationens  handlingar,  än  att  det  fans, 

då  nationen  år  1798  skilde  sig  från  Vestgöta  nation,  hvadan 
dess  tillkomst  väl  torde  sammanfalla  med  sistnämda  na- 

tions biblioteks  grundande,  uppgår  till  omkr.  500  volymer 

jemte  af  handlingar,  förvarade  i  20  kartonger,  och  har  sin  plats 

å  Akademiska  föreningen.  Någon  större  donation  har  ej  egt 

rum,  ej  heller  finnes  särskildt  bokmärke  eller  tryckt  katalog. 

LUND.    VESTGÖTA  NATIONS  BIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek  innehåller  omkr.  600  volymer,  utom 

en  mängd  disputationer  och  akademiska  afhandlingar  från 



och  med  år  1817.  Man  vet  ej  tiden  för  dess  början,  ej 

heller  finnes  någon  tryckt  katalog.  På  1850-talet  skänktes 
af  professorn  och  bibliotekarien  i  Greifswald  J.  Florello  en 

samling  böcker  till  biblioteket.  Bland  dessa  funnos  Konunga 

och  Höfdinga  Styrelse,  Holmias  1669,  Inledning  til  de  Yf- 
verborne  Göthers  gamla  häfder  af  E.  J.  Biörner,  Sthlm 

1738,  Monumenta  Ullerakerensia  af  Peringskiöld,  Holmiae 

1 7 19,  Ättartal  af  dens.,  Sthlm  1725,  Antiquae  Urbis  Splen- 

dor,  Romae  161 2.  Sistnämda  arbete  är  konstnärligt  in- 
bundet i  pergament  med  guldsnitt  och  rika  förgyllningar. 

I  alla  böcker  skänkta  af  Florello  är  insatt  följande 

märke:  Till  Wästgötha  Nations  Bibliothek  i  Lund  af  J .  F , 

i  typtryck  inom  ram  af  stjernor,  å  gult  papper.  Öfriga 

böcker  äro  märkta  med  en  blåstämpel:  Vestgöta  Natiojts 
Bibliotek,  Lmid, 

LUND.    SMÅLANDS  NATIONS  BIBLIOTEK. 

Detta  bildades  1833.  Tryckt  katalog  utkom  först  1 868 

med  titel:  »Förteckning  öfver  Småländska  nationens  bok- 
samling». År  1882  utkom  ett  »Tillägg  till  Förteckning 

öfver  Småländska  nationens  boksamUng  1869».  BibHoteket 

torde  nu  uppgå  till  närmare  1,200  volymer,  representerande 
flertalet  vetenskaper. 

Vid  bindningen  af  böckerna  tryckes  ä  ryggen:  Sm. 

N.  B.;  eljes  inskrifves  i  dem:  Smålands  Natiofts  Bibliotek. 

LUND.    SKÅNSKA  NATIONENS  BIBLIOTEK. 

Detta  grundades  vårterminen  1821,  dä  det  skulle  inne- 
hålla  »sådana  böcker  och  skrifter,  hvilka  icke  kunde  till 
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låns  bekommas,  men  likväl  äro  oumbärliga  för  studerande». 

Till  befordrande  af  detta  ändamål  anslogs  hela  nationens 

dåvarande  kassa,  276  rdr  5  sk.  bko.  En  del  af  inskrif- 
ningsafgiften  användes  sedan  för  inköp  af  böcker,  men 

bibliotekets  egentliga  tillväxt  grundade  sig  på  gåfvor  från 

åtskilliga,  synnerligast  från  bokförläggarne  C.  W.  K.  och 

J.  D.  Gleerup,  bibliotekarien  E.  W.  Berling,  d:r  B.  A. 

Cronholm  och  studenten  A.  W.  L.  Osterling.  Äfvenså 

donerade  år  1863  nationens  vaktmästare  J.  Danielsson  500 
kr.  till  detsamma. 

I  »Förteckning  öfver  dem  af  hvilka  Skånska  nationens 

bibliotek  emottagit  gåfvor»  förekomma  ock  Carl  XIV  Johan 

och  Carl  XV.  Första  »Förteckning  öfver  Skånska  natio- 
nens boksamling»  utkom  1831,  och  bestod  denna  dä  af 

omkring  400  band.  Fjerde  upplagan  utkom  1886,  uppta- 
gande omkring  4,500  volymer.  Det  är  en  planmessigt 

samlad,  gedigen  boksamling,  som  likväl  ej  innehåller  några 

gamla  rariteter. 
Märkena  bestå  i:  S.  N.  tryckt  i  guld  å  ryggen  och 

inuti  en  blåstämpel:  Skånska  Nationens  Bibliotek, 

LUND.    BLEKINGSKA  NATIONENS  BIBLIOTEK. 

Biblioteket  omnämnes  i  nationens  stadgar  första  gån- 
gen den  4  Maj  175 1.  Dess  närvarande  storlek  är  omkr. 

1,200  band,  dessutom  afhandlingar  inbundna  i  några  och 

fyratio  band  samt  häftade  afhandlingar,  småskrifter  o.  s.  v. 

uppgående  till  omkring  1,200  n:r.  Att  sluta  af  ett  bref 

från  N.  H.  Sjöborg  till  Gjörwell  (^Vi  1803)  synes  den  se- 
nare ihågkommit  biblioteket  med  skänker:  »Blekingska  Na- 

tionens bibliotek  är  i  mera  än  ett  afseende  Hr  Assessorn 

skyldig  så  mycken  förbindelse.»  —  Ar  1872  utkom  »Ka- 
talog öfver  Blekingska  Nationens  vid  Lunds  Universitet 
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Bibliotek.  Upprättad  vårterminen  1872»,  Lund,  Berlingska 
boktr.  28  sid.  1875  utkom  tillägg  n:o  i.  Ar  1890  utkom 

ny  förteckning,  gjord  1889,  med  ett  förord  innehållande 
en  historik  öfver  biblioteket. 

Från  början  hade  böckerna  intet  annat  märke  än  det, 
som  bokbindaren  anbragte  å  böckernas  ryggar,  ömsom: 

BL  Nat,;  B.  N.  B.  eller  dylikt.  Numera  märkas  böckerna 

med  en  svartstämpel:  Blekingska  Nationens  Bibliotek  Limd. 

LUND.    GÖTEBORGS  NATIONS  BIBLIOTEK. 

Detta  bildades  vårterminen  1792.  Särskild  bibliote- 
karie utsågs  och  rum  för  boksamlingen  hyrdes  i  prof. 

Liedbecks  gård  vid  Lilla  torget.  Men  redan  vårterminen 

1794  synas  åsigterna  om  nyttan  af  detta  bibliotek  varit 
delade  inom  nationen,  då  en  del  menade,  att  förmånen 

deraf  ej  svarade  mot  kostnaden.  Följden  blef,  att  böckerna 

såldes  på  auktion  den  30  april  1794.  Försäljningssumman 

uppgick  till  242  daler  smt.  Under  de  följande  32  åren 

egde  nationen  ej  något  bibliotek,  men  på  ett  sammanträde 
den  17  November  1826  beslöto  medlemmarne  enhälligt  att 

inrätta  ett  sådant.  Böcker  uppköptes  för  300  rdr  b:ko, 
och  af  Hvitfeldtska  fonden  erhölls  lika  stor  summa  för  ut- 

vidgande af  biblioteket.  Till  sitt  närvarande  omfång  har 

boksamlingen  småningom  vuxit  genom  dels  inköp,  dels 
gåfvor  af  landsmän,  hvilkas  namn  äro  antecknade  i  en  år 

1846  upprättad  Liber  daticus.  Ar  1863  utkom  »Förteck- 

ning öfver  Göteborgska  Nationens  Boksamling».  Den  upp- 
går nu  till  bortåt  1,000  volymer.  Rikast  representerade 

äro  de  grekiska  och  latinska  klassikerna. 

Böckerna  äro  märkta  med:  Göteborgs  Nations  Biblio- 
tek Lundy  i  oval  blåstämpel. 
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LUND.    KALMAR  NATIONS  BIBLIOTEK. 

Detta  innehåller  något  mer  än  1,200  volymer,  egent- 

ligen nyare  litteratur.    Någon  tryckt  katalog  är  ej  utgifven. 

Böckerna  märkas  så  att  C.  Nat.  intryckes  i  ryggen 

vid  inbindningen. 

LUND.    VÄRMLÄNDSKA  NATIONENS  BIBLIOTEK. 

Biblioteket  grundades  år  1850.  Det  består  af  om- 

kring 600  volymer  inom  litteraturens  olika  grenar.  Der- 
jemte  finnes  fullständig  samling  af  akademiska  afhandlingar 

och  akademiskt  tryck  frän  bibliotekets  stiftande.  Dess- 
utom är  sedan  1876  med  biblioteket  införlifvad  en  särskild 

boksamling,  donerad  till  nationen  af  en  dess  förre  medlem 

och  kurator,  s.  m.  kyrkoherden  i  Bosjökloster  E.  W.  Erichs- 
son.  Denna  samling,  som  utgöres  af  arbeten  i  teologi, 

språk  och  historia,  räknar  35  arbeten  i  75  volymer. 

Såsom  märke  användes  en  liten  åttkantig  blåstämpel: 
F.  N.  B. 

LUND.    AKADEMISKA  FÖRENINGENS  BIBLIOTEK. 

Akademiska  Föreningens  bibliotek  stiftades  den  6  No- 

vember 1832.  För  närvarande  innehåller  det,  utom  akade- 
miskt tryck  o.  d.,  närmare  8,000  volymer,  tillkomna  genom 

dels  inköp,  dels  gåfvor.  I  öfverensstämmelse  med  biblio- 
tekets ändamål  äro  de  humanistiska  ämnena  —  särskildt 

historia  och  nyare  vitterhet  —  företrädesvis  representerade. 
Af  de  många  gåfvor,  med  hvilka  biblioteket  under  årens 

lopp  blifvit  ihågkommet,  erhölls  den  betydligaste  år  1864, 
då  till  föreningen  förärades  flere  tusen  band  ur  godsegaren 
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c.  F.  Mörcks  efterlemnade  boksamling.  Bland  öfriga  som 

med  gåfvor  hågkommit  biblioteket  mä  nämnas:  kamrer  J. 

Nilsson  (i 871),  hofintendenten  J.  Bottiger  (1880),  professor 

E.  M.  Olde  (1885)  och  friherre  J.  C.  Toll  (1887).  Tryckt 
katalog  öfver  biblioteket  finnes  ej. 

Bibliotekarie  är  docenten  C.  af  Petersens.  Såsom  biblio- 

teksmärke användes  först  en  liten  oval  blåstämpel:  Acad. 

Föreningen.  Numera  märkas  böckerna  med  en  större  blå- 
stämpel: Akademiska  Föreningen,  Ltmd. 

LUND.    TEOLOGISKA  FAKULTETENS  BIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek  grundades  med  anledning  af  ett  k. 

bref  d.  15  Febr.  1834,  genom  hvilket  Consistorium  Eccle- 
siasticum  i  Lund  bemyndigades  att,  på  grund  af  dess  egen 

hemställan,  till  teologiska  fakulteten  öfverlemna  de  vid 

upplösningen  af  teologiska  seminariet  i  dess  kassa  befint- 
liga medel,  h vilka  då  belupo  sig  till  1,873  rdr  11  sk.  5 

rst  b:ko.  Sedan  kapitalet  växt  till  2,000  rdr  b:ko,  skulle 

räntan  användas  på  det  sätt,  att  för  minst  hälften  deraf 

skulle  inköpas  böcker,  som  för  de  teologiska  kursernas 

genomgående  kunde  vara  behöfliga,  men  voro  för  de  stu- 

derande för  dyra  att  köpa,  samt  återstående  delen  använ- 
das till  premier  i  penningar  eller  böcker.  Några  sådana 

premier  utdelas  dock  icke  numera  ur  denna  kassa,  utan 

hela  anslaget  användes  för  biblioteket.  Biblioteket,  som 

förvaras  i  teologiska  fakultetens  sessionsrum  i  nya  universi- 
tetshuset, utgöres  af  omkr.  700  teologiska  arbeten  samt 

ett  par  hundratal  tidskrifter  och  tidningsårgångar.  Tryckt 

katalog  utkom  1885,  upprättad  af  W.  Skarstedt.  Af  denna 

synes,  att  biblioteket  uteslutande  består  af  teologiska  arbeten. 

Böckerna  äro  märkta  med  en  oval  blästämpel:  Teolo- 
giska Facultete7is  i  Lund  Bibliotek. 



LUND.    KEMISKA  FÖRENINGENS  BIBLIOTEK. 

Biblioteket  bildades  antagligen  1868  och  innehåller 

endast  kemiska  tidskrifter  och  afhandlingar.  Det  är  ej  af 
någon  större  betydelse. 

LUND.    ANATOMISKA  LÅNEBIBLIOTEKET. 

Detta  bildades  1885,  på  initiativ  af  prosektorn  d:r  C. 

M.  Furst,  af  dissekanter  på  anatomisalen.  Biblioteket  inne- 

håller hufvudsakligen  anatomi.  Det  ökas  sä  småningom 

genom  inköp  för  medel,  som  af  medlemmarne  erläggas 

såsom  inskrifnings-  och  terminsafgifter. 

LUND.    JURIDISKA  FÖRENINGENS  BIBLIOTEK. 

Bibliotekets  grundstomme  har  tillhört  juridiska  fakul- 
teten, hvilken  skänkte  det  till  juridiska  föreningen.  Det 

innehåller  en  temligen  fullständig  samling  af  svenska  juri- 
diska arbeten  från  senare  tid,  särskildt  afhandlingar. 

LUND.    FILOLOGISKA  SEMINARIETS  BIBLIOTEK. 

Detta  utgöres  af  tre  smärre  boksamlingar,  som  stå 

under  vexlande  föreståndares  tillsyn;  klassiska,  nordiska 

och  modernt  linguistiska  afdelningen.  Den  klassiska  grun- 
dades vid  seminariets  inrättning  1866  och  består  af  omkr. 

800  n:r,  men  har  hvarken  tryckt  katalog  eller  märke; 
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böckerna  ha  endast  signerats  med:  FiL  Sem.  bibi.  Klas- 

siska afdelningens  dyrbaraste  bok  är  parisupplagan  af  Ste- 
phanii  Thesaurus  linguse  graecs,  betald  med  225  kr. 

Det  romanska  biblioteket  å  Lunds  filologiska  semi- 
narium utgör  omkr.  500  band  och  det  nordiskt  filologiska 

biblioteket  dersammastädes  omkr.  150  nummer. 

LUND.    CAROLINSKA  KATEDRALSKOLANS 

BIBLIOTEK. 

Detta  daterar  sig  från  1840-talet.  År  1850  bestod 
det  ej  af  mer  än  50  ä  60  olika  arbeten,  men  uppgår  nu 

till  öfver  6,500  volymer.  Den  ovanliga  tillväxten  torde  till 
stor  del  få  tillskrifvas  donationer.  Någon  tryckt  katalog 
finnes  ej. 

Böckerna  äro  till  stor  del  märkta  med:  C.  K.  S.  i 

svartstämpel.  Dessutom  inskrifves  i  böckerna:  Carolinska 
Katedralskolan  i  Lund. 

GÖTEBORGS  HÖGRE  ALLMÄNNA  LATIN-LÄRO- 
VERKS BIBLIOTEK. 

Göteborgs  högre  Elementarläroverk  eller  som  det  nu 

kallas  »Göteborgs  högre  allmänna  latin-läroverk»  motsvarar 

såväl  förra  gymnasium  som  högre  lärdomsskolan  och  apo- 

logist-skolan.  Det  grundades  1630  under  namn  af  »Allmän 
schola  till  ungdomens  undervisning  i  bokliga  konster»,  med 
rektor,  konrektor  och  docenter,  hvilka  1640  förstärktes 

med  två  lektorer.  Ar  1642  inrättades  ett  särskildt  gym- 

nasium, med  7  lektorer  och  i  adjunkt,  samt  en  trivial- 
skola, med  rektor,  konrektor  och  en  apologist.  Skolorna 

15 
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och  gymnasium  blefvo  genom  kongl.  förordningen  den  9 

Juli  1849  sammanslagna  under  namn  af  Högre  Elementar- 
läroverket. 

Biblioteket  grundlades  1728,  att  döma  af  en  anteck- 
ning å  första  sidan  af  bibliotekets  donationsbok  af  följande 

lydelse;  »Till  en  liten  början  af  Bibliothec  vid  Gymnasium 

1  Götheborg  gifves  välment  thessa  böcker.  Eric  Benzelius, 

år  1728  d.  18  Septemb.» 

Om  två  märkliga  donationer  läses  i  Stockholms  Dag- 

blad (^'Vö  1845):  Förste  expeditionssekreteraren  P.  H:son 
Ström  har  till  gymnasiebiblioteket  skänkt  sin  dyrbara  bok- 

samling, jemte  planschverk,  kartor  och  taflor  att  efter  hans 
död  nämda  bibliotek  tillhandakomma.  —  Till  samma  biblio- 

tek har  äfven  lifmedikus  P.  C.  Westring  skänkt  en  del 

af  sin  boksamling  och  en  mängd  medaljer. 

Tryckt  katalog  utgafs  första  gången  1778,  till  hvilken 

2  bihang  utgifvits,  det  första  1785  och  det  andra  1795. 

Ar  1864  utgaf  n.  m.  kontraktsprosten  J.  A.  Berg,  som  förut 

varit  läroverkets  flerårige  bibliotekarie,  en  förteckning  öfver 

läroverkets  boksamling,  enligt  hvilken  förteckning  denna 

samling  då  uppgick  till  13,500  band.  Sedan  dess  har  bok- 
samlingen ökats  med  inemot  6,000  band. 

Böckerna  äro  märkta  med:  Göteborgs  högre  Eleni. 

Lärov.  Bibliotek,  i  blåstämpel.  Detta  märke  är  begagnadt 

från  1874.  I  några  af  de  äldre  böckerna  finnes  skrifvet  å 

titelbladet:  Ex  Libris  Bibliothecce  Gymn.  Gothob. 

GÖTEBORGS  KONGL.  VETENSKAPS-  OCH  VITTER- 
HETSSAMHÄLLES BIBLIOTEK. 

Göteborgs  kongl.  vetenskaps-  och  vitterhetssamhälle 

leder  sitt  ursprung  från  den  omkring  1760  stiftade  vitter- 
hetsklubb,  hvilken  samlades  omkring  den  bekante  lektor 
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Johan  Rosén  och  som  efter  hans  död  under  lektor  M.  G. 

Walienstråles  ledning  år  1773  från  att  vara  »en  liten  so- 
cieté  inom  lyckta  dörrar  erhöll  all  möjlig  publicitet».  Ar 

1778,  d.  19  Aug.,  erhöll  denna  »Vitterhetssocietet»,  genom 

grefve  C.  F.  Scheffers  bemedling,  af  Gustaf  III  kongl.  sank- 

tion under  namn  af  »Kongl.  Vetenskaps-  och  Vitterhets- 
Samhället».  Dess  förste  ordförande  blef  Patrik  Alströmer, 

sekreterare  lektorn,  s.  m.  biskopen  M.  G.  Wallenstråle. 

Fr.  o.  m.  1778  har  sällskapet  utgifvit  sina  »Handlingar». 

(Se  vidare  Biörklunds  »Berättelse  om  Göteborgs  K.  Veten- 
skaps- och  Vitterhets-Samhälle»,  utgifven  vid  sekularfesten 

1878  samt  intagen  i  det  i6:de  häftet  af  handlingarnes  nya 

tidsföljd.)  Sällskapet  har  egt  ett  naturhistoriskt  museum, 

hvilket  1 86 1  öfverlemnades  till  Göteborgs  Museum.  — 
Dess  värdefulla  boksamling,  tillkommen  genom  byte  och 

gäfvor,  som  länge  varit  förvarad  i  ett  kabinett  i  musei- 

bibliotekets  lokal,  blef  1892  inordnad  bland  Stadsbiblio- 
tekets böcker  på  de  respektive  facken.  Genom  särskild 

stämpel  å  såväl  böcker  som  kartongblad  skall  dock  ut- 

märkas, hvad  som  tillhör  k.  samhället,  hvarjemte  en  sär- 
skild accessionskatalog,  tillika  tjenande  såsom  inventarium 

å  dess  böcker,  skall  föras.  I  sammanhang  härmed  kommer 

Stadsbiblioteket  hädanefter  att  besörja  en  förmedling  med 

de  institutioner,  med  hvilka  k.  samhället  står  i  bytesför- 
bindelse. 

GÖTEBORGS  MUSEI  BIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek  tillkom  dels  genom  öfvertagande  af 

det  gamla  »Naturhistoriska  Museets»  boksamling  (omkr. 

1,000  band)  dels  genom  gåfvor  vid  Göteborgs  Musei  bil- 
dande 1 86 1.  Härtill  kommo  sedermera  Göteborgs  och 

Bohus  läns  hushållningssällskaps  böcker,  en  duplettsamling 
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från  Upsala  bibliotek  af  7,000  band,  lektor  V.  Thams  efter- 

lämnade boksamling-,  Carl  Säves  efterlemnade  boksamling 
i  språkforskning,  Carl  Hartmans  botaniska  boksamling,  tull- 

förvaltare Vestrings  entomologiska  samling,  den  af  arkiva- 
rien  Granlund  hopförda  samlingen  i  svensk  nationalekonomi 

och  näringar,  en  del  af  konung  Carl  XV: s  boksamling, 

domprosten  Wieselgrens  efterlemnade  boksamling,  skänkt 

af  Göteborgs  stad,  samt  andra,  mindre  betydande  kollek- 
tioner. 

En  bland  dem  som  mest  bidrogo  till  bibliotekets  till- 
växt var  grosshandlaren  James  J.  Dickson.  Biblioteket  har 

särskildt  att  tacka  honom  för  de  Thamska  och  Säveska 

boksamlingarna,  äfvensom  för  den  dyrbara  duplettsamlingen 

från  Upsala  Universitetsbibliotek. 

Inköp  hafva  bestridts  dels  ur  allmänna  museianslag, 

dels  på  bekostnad  af  anslaget  ur  Renströmska  fonden, 

stort  25,000  kr.,  som  för  några  år  sedan  tillföll  biblioteket. 

Musei-bibliotekets  volymantal  är  50,000.  De  rikast  re- 
presenterade afdelningarna  äro  vitterhet,  särskildt  svensk 

dramatik,  historia  och  topografi. 

På  föranstaltande  af  K.  Warburg  har  utkommit  »Göte- 

borgs Musei  Biblioteks-Katalog»  i — 7.  Gborg  1880 — 83. 

(i.  Historia.  2.  Topografi  o.  etnografi.  3  Utländsk  vit- 
terhet. 4.  Historia  o.  ortbeskrifning  [tilläggskatalog].  5. 

Biografi  o.  genealogi.  6.  Litteratur,  konst-  o.  teaterhistoria 

samt  ästetik.  7.  Nationalekonomi.)  Dessutom  kan  förteck- 
ningen »Carl  Säves  Boksamling  1876»  (Ups.  Berling  1877, 

212  sid.)  räknas  till  bibliotekets  kataloger,  emedan,  som 

ofvan  sagts,  denna  samling  (5,034  n:r)  i  sin  helhet  kom- 
mit dit. 

De  böcker,  som  från  början  tillhört  Göteborgs  Natur- 
historiska Museum,  märktes  med  G,  N,  Museum  och  öfriga 

med  dels:  Göteborgs  Museum  1861,  dels:  Tillhör  Mtisei 
Bibliotek  i  Göteborg,  i  blåstämplar. 
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Musei  förste  bibliotekarie  var  d.  v.  skolföreständaren 

C,  y.  Meijerberg.  I  medlet  af  1870-talet  innehades  befatt- 
ningen en  tid  af  d:r  C.  D.  af  Wirsén,  som  vid  sin  afgång 

1878  efterträddes  af  d:r  Karl  Warburg. 

Biblioteket  har  numera  uppgått  i  Göteborgs  Stads- 
bibliotek. 

GÖTEBORGS  HÖGSKOLAS  BIBLIOTEK. 

Göteborgs  Högskola  grundlades  1887.  Genom  inköp, 

enligt  högskolestyrelsens  beslut  d.  25  Jan.  1890,  af  framl. 

professorn  i  Upsala  Einar  Löfstedts  boksamling  i  klassiska 

språk  grundlades  högskolans  bibliotek.  Samtidigt  härmed 

inledde  högskolans  styrelse  underhandling  med  musei  sty- 
relse om  förening  af  deras  bibliotek.  Resultatet  blef,  att 

biblioteken  sammanslogos  under  namn  af  »Göteborgs  Stads- 

bibliotek». Beslutet  härom  stadfästes  af  Göteborgs  stads- 
fullmäktige d.  12  Nov.  1890.  Högskolan  egde  då  blott 

ofvannämda  efter  prof.  Löfstedt  inköpta  böcker  och  hvilka 

voro  stämplade  med  högskolans  stämpel. 

GÖTEBORGS  STADSBIBLIOTEK. 

Detta  uppkom  år  1890  genom  sammanslagning  af  Göte- 
borgs musei  och  Göteborgs  högskolas  boksamlingar,  dock 

utan  att  någondera  institutionen  på  grund  af  samman- 
föringen fränträdde  eganderätten  till  sin  boksamUng,  hvadan 

vid  föreningen  hvardera  institutionens  tillhörigheter  voro 

stämplade  med  dess  märke.  Alla  efter  d.  i  Jan.  1891,  då 

den  nya  sakernas  ordning  tog  sin  början,  förvärfvade  böc- 

ker stämplas  med  Stadsbibliotekets  stämpel,  liksom  natur- 
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ligen  alla  böcker,  vare  sig  de  förut  tillhört  museum  eller 
blifvit  anskaffade  för  högskolans  räkning,  äro  inordnade  i 

en  samling.  Utom  det  årliga  ordnade  bidraget,  som  hög- 
skolan lemnar,  har  densamma  ur  organisationsfonden  an- 

slagit större  eller  mindre  summor  för  anskaffande  af  böcker, 

hvilka  biblioteket  eljes  ej  skulle  kunnat  förvärfva.  Så  har 

bland  annat  inköpts  urval  ur  professorerne  Lysanders  och 

Wiséns  bibliotek  och  större  tidskriftsserier  ha  anskaffats,  sär- 

skildt  i  språkvetenskap  —  en  branche,  som  förut  varit  yt- 
terst klent  representerad  i  biblioteket.  Äfven  må  särskildt 

nämnas   förvärfvet  af  en   större  samling  spansk  littera- o 
tur.  Ar  1892  införlifvades  äfven  Göteborgs  kongl.  veten- 

skaps- och  vitterhetssamhälles  boksamling  med  Stadsbiblio- 

teket. Boksamlingen  uppgår  till  60,000  band  och  det  år- 
liga anslaget  till  bokinköp  utgör  10,000  kr. 

Bibliotekets  böcker  befinnas  märkta  på  tio  olika,  här 
nedan  nämda  sätt: 

1.  Det  äldsta  märke,  som  förekommer  i  bibliotekets 

böcker,  är:  G.  N.  MUSEUM  [=  Göteborgs  Naturhistoriska 

Museum],  blåstämpel.  Den  finnes  i  de  få  böcker,  som  till- 
hörde museum  innan  biblioteket  blifvit  sjelfständig  afdelning. 

2.  Sedan  biblioteket  blifvit  egen  afdelning,  användes 

märket:  Göteborgs  Museum  ^iSöi'^^  oval  blåstämpel. 

3.  Något  senare  användes  en  stämpel:  Göteborgs 

vapen  med  omskrift:  Göteborgs  Musei  Bibliotek,  Denna 
har  alltid  användts  å  titelblad. 

4.  Slutligen  användes  en  större  oval  blåstämpel: 

^  Tillhör  Musei  Bibliotek  'f:  Göteborg  hvilken  enligt  reg- 
lerna ännu  bör  sättas  på  böcker,  hvilka  tillhört  biblioteket 

före  dess  ombildning,  men  af  en  eller  annan  anledning  ej 
blifvit  stämplade. 

5  o.  6.  På  samma  sätt  använde  Högskolan  för  de 

böcker,  den  egde  före  bibliotekens  sammanslagning,  dels  en 
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oval  blästämpel:  Göteborgs  Högskola,  för  inbundna  böcker, 

dels  en  blindstämpel  i  upphöjdt  tryck;  äfven  Göteborgs 
Högskola,  för  häftade  böcker. 

7  o.  8.  Vetenskaps-  och  Vitterhetssamhällets  böcker 

äro  märkta  med  oval  blåstämpel  i  2  var.:  Kongl.  Wet.- 

och  Witter  Ml  Samhället  'fiGöteborgf:  och:  Giborgs  K.  Vet: 
och  Vitt:  Samhälle. 

90.  10.  Numera  begagnas  å  nyköpta  böcker,  som 

äro  häftade,  i  en  rund  blåstämpel:  Göteborgs  Stadsbibliotek 

omkring  Göteborgs  vapen,  samt  för  inbundna  böcker  en 

rund,  i  kanten  uthuggen  etikett,  hvarå  i  hvitt  på  blå  bot- 

ten läses:  Göteborgs  Stadsbibliotek  Musei-  &  Högskolans 
förenade  bibliotek;  i  midten  Göteborgs  vapen.  Denna  etikett 

användes  äfven  som  sigilloblat. 

Derjemte  ha  pä  olika  tider  brukats  nägra  olika  rygg- 

stämplar, som  dock  sällan  användts.  För  närvarande  fin- 
nas tvenne  olika  storlekar,  utgörande  blott  Göteborgs  vapen, 

som  i  guldtryck  anbringas  å  ryggen. 

Biblioteket  är  ställdt  under  högsta  ledning  af  en  biblio- 

teksstyrelse, bestående  af  sju  ledamöter:  tre  utsedde  af  Göte- 
borgs musei  styrelse,  jemte  två  suppleanter  för  desse,  tre, 

jemte  två  suppleanter  för  desse,  utsedde  af  högskolans 

styrelse,  samt  en,  jemte  en  suppleant  för  denne,  utsedde 

af  de  sex  utaf  förenämda  begge  styrelser  valde  ledamöter. 

Biblioteket  är  ej  afsedt  att  vara  ett  »lånbibliotek»  i  vanlig 

mening,  utan  är  hufvudsakligen  afsedt  för  forskning  och 

studier  i  vetenskapligt  syfte. 
Bibliotekarie  är  d:r  Lars  Peter  Wåhlin.  Han  biträdes 

af  två  amanuenser. 

Genom  stadsfullmäktiges  beslut  år  1895  att  anslå 

200,000  kr.  —  jemte  50,000  kr.  för  komplettering  af  sam- 
lingarna —  ur  Renströmska  fonden  till  ett  särskildt  biblio- 

tekshus kommer  under  de  närmaste  åren  en  dylik  byggnad 
att  uppföras. 



GÖTEBORGS  STADS  FOLKBIBLIOTEK. 

Biblioteket  grundlades  under  aren  1860  och  1861  pä 

bekostnad  af  brukspatron  James  Dickson  och  uppstäldes  pä 

uppdrag  af  honom  af  löjtnant  H.  A.  Reuterskiöld.  Den  2 
Januari  1862  öppnades  biblioteket  för  allmänheten.  Hvem 
som  helst  eger  rättighet  att  derifrån  utan  afgift  erhålla 

böcker  till  läns  mot  borgen  eller  säkerhet.  Kataloger  och 

supplement  dertill  utkommo  1861,  62,  67,  72,  75,  80,  87 

och  92,  redigerade  dels  af  Reuterskiöld,  dels  af  Walfrid 

Hjertberg,  båda  bibliotekets  föreståndare.  Senaste  kata- 
logen omfattar  5,600  n:r.  Den  lemnar  äfven  en  ̂ >historisk 

öfversigt»  af  biblioteket.  »Några  ord  med  anledning  af 

Göteborgs  stads  folkbiblioteks  Tioåriga  verksamhet»  af  H. 
A.  Reuterskiöld  utkom,  Gborg,  1872. 

Såsom  märken  användas  en  oval  blå  stämpel:  Göte- 
borgs stads  Folkbibliotek  och  ett  större  tryckt  blad  inne 

hållande  föreskrifter  för  läsning  och  utlåning  m.  m. 

GÖTEBORGS  ARBETAREFÖRENINGS  BIBLIOTEK. 

Uti  dess  böcker,  som  afgiftsfritt  utlånas  till  förenin- 
gens medlemmar,  är  å  permen  fastsatt  ett  typtrycksblad, 

undertecknadt  Styrelsen: 

»N:o   
ur 

Göteborgs  Arbetareförenings  Bibliotek. 
Värde   

Föreskrifter  för  dem  som  låna  böcker:  [Härefter  följa 

fyra  regler  att  iakttagas  af  lånare.]     I  öfrigt  litar  Styrel- 
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sen  pä  föreningsmedlemmarnes  önskan  och  håg  att  väl 

vårda  denna  deras  dyrbara  egendom,  hvilken  är  af  stor 

betydelse  för  Föreningen.» 

GÖTEBORG.    SAHLGRENSKA  SJUKHUS- 
BIBLIOTEKET. 

Detta  bibliotek  grundades  1823  af  med.  d:r  P.  Dubb 

och  har  sedan  ökats  genom  donationer  af  d:r  Westring, 

som  skänkte  sin  boksamling  jemte  1,000  kronor;  af  Göte- 
borgs läkaresällskap,  som  årligen  skänker  sina  tidskrifter; 

af  några  göteborgsläkare,  som  inköpte  och  donerade  dok- 
tor Liborii  boksamling;  af  arfvingarne  till  d:r  C.  A.  Dra- 

kenberg, som  lemnade  hans  boksamling:  af  d:r  C.  F.  Ewert, 

som  lemnade  sin  boksamling;  af  d:r  Ch.  Dickson,  H.  J. 

Carlsson,  professor  Heyman  samt  d:r  Langeils  fru,  hvilka 
skänkte  större  och  mindre  boksamlingar;  af  konsul  O. 

Ekman,  som  gifvit  5,000  kr,,  hvaraf  räntan  användes  till 

bokinköp.  Dessa  äro  de  hufvudsakliga  donationerna.  Bi- 
blioteket utgöres  af  ungefär  3,500  volymer  medicinska 

böcker  och  är  afsedt  för  dylika  studier,  i  det  till  bibliote- 
ket inköpas  större  verk,  som  ej  hvarje  enskild  läkare  med 

lätthet  kan  hålla  sig  med. 

Bibliotekets  bokegaremärke  är  en  blåstämpel:  Sahl- 

grenska Sjukhus-biblioteket. 

GÖTEBORGS  RÅDHUSBIBLIOTEK. 

Grunden  till  detta  torde  blifvit  lagd  genom  borgmästa- 

ren Gerhard  Braunjohans  (död  ̂ Vu   1702)  bokdonation, 
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;  •  Berg  i  »Samlingar  till  Göteborgs  Historia»  I:  103  upp- 
räknar böckerna: 

Handvesten  der  Stadt  Amsterdam,  in  folio. 
Havennanni  skrifna  kyrkoordning  och  andra  Svenska  saker  öfver 

Svenska  lagen,  in  folio. 
En  Svensk  lagbok  in  4:0. 
2  placatböcker  in  4:0. 
En  Svensk  lagbok  in  8:0, 
Ables  sältsahme  Gerechts  handel.  8:0. 

Schottelij  de  Singularibus  Juribus  Germanicis.  8:0. 
Pacij  libri  Hagogicorum.  8;o. 
Carpsovii  Definitiones  Forenses.  8:0. 
Vigelii  Gerechts-biichlein,  8:0. 
Hotomanni  Quaestiones  illustres.  8:0. 

Efter  Braunjohans  död  inköpte  magistraten  från  hans 

sterbhiis  tvä  tomer  af  »Atlas  major»  för  25  dal.  smt. 

LINKÖPINGS  KATEDRALBIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek  har  ej  lemnat  några  spår  efter  sig, 

men  att  det  funnits,  är  visst.  Ar  121 5  gaf  ärkediakonen 

Sigtrad  i  Linköping  dit  alla  sina  juridiska  böcker,  om- 
kring ett  tiotal,  uppräknade  i  Dipl.  Sv.  p.  181.  Man  bör 

också  minnas,  att  magister  Mathias  var  domherre  här- 

städes  och  troligen  skref  sina  svenska  bibelöfversättningar  * 
blott  vägledd  af  domkyrkans  litterära  hjelpredor.  Äro  de 

fragment,  hvilka  i  Sveriges  sköna  Htt.  I:  72  o.  f.  anföras, 

af  honom,  så  var  der  en  gammal  och  god  bokskatt  för 

biskop  B  ras  k  att  taga  med  sig.  Mathias  klagar  öfver  kler- 

kerne,  som  läto  Plato  ligga,  gör  utdrag  ur  Nic.  Dama- 
sceni  och  Bernhardi  skrifter  samt  är  grundlig  kännare 

af  den  judiska  arkeologien.  (Wieselgren,  Sv.  sköna  litt.  II: 

*  Dessa  finnas  i  manuskript  dels  i  Kongl.  biblioteken  i  Stockholm 
och  Köpenhamn,  dels  i  Lunds  bibliotek. 
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222.)  I  Sv.  Diplomat,  finner  man  flere  Linköpingsprelater, 

som  i  sina  testamenten  äfven  gjort  bokdonationer:  Hen- 
ricus  I,  biskop  (1283);  Sigtrygg,  ärkediakon  (1291); 

Thorsten,  kanonikus  (1312);  Bero,  domprost  (1319); 

Hermannus  de  Sorunda,  kanonikus  (1333).  Af  dessa 

donatorer  synes  endast  biskop  Henricus  ihågkommit  dom- 
kyrkan. Rhyzelius  i  sin  Biskopskrönika  säger,  att  han  i 

sitt  testamente,  af  11  April  1283,  »jemte  Domkyrkan 

många  hederligen  påtänkte». 

LINKÖPINGS  STIFTS  BIBLIOTEK. 

Det  »librarium»,  som  under  katolska  tiden  fanns  i 

Linköping,  torde  ej  varit  af  större  betydelse.  Först  under 
de  lutherske  biskoparne  blef  allvar  med  bildande  af  ett 

bibliotek.  »Jag  finner  väl  om  Linköpings  Påfviske  Bi- 
skopar», skrifver  Lidén,  »att  de  varit 

ii>Vijse  men  i  alskons  konsth 
Them  Gud  hafwer  giffit  stor  fornumst»  (Chron.  Episcop.  Lincop.); 

men  ett  så  hederligt  intygande  oaktadt,  kan  jag  ändå  intet 

få  serdeles  hög  tanka  om  deras  lärdom  eller  våga  tillägna 

dem  någre  bok-samlingar.» 

Den  anförda  krönikan  *  angifver  hufvudsumman  af  den 
tidens  lärdom  i  följande  rim: 

»Sin  Almoga  monde  han  [biskop  Gislo]  gudelika  lära 
Huru  han  skulle  sin  Gud  ath  ära 
Med  tionde  och  offer  i  hans  Kirckia.» 

»Till  en  sådan  lärdoms  ernående  behöfdes»,  säger 

Lidén,  »större  förråd  af  annan  egendom  än  af  böcker.» 

*  Chronica  Episcoporuin  Lincopensium  Paa  Svensche  finnes  tryckt  i 
Eric  Benzelii  Monumenta  Historica  Vetera  Ecclesiae  S veogothicae. 

Ups.  1709.    (Sid.  115— 144.) 
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Den  andre  i  ordningen  af  lutherske  biskopar  i  Linkö- 

ping var  Ericus  Falck  (1558 — 1569),  »en  lärd,  försigtig 
och  al  varsam  man,  h  vilken  mycket  vinnlade  sig,  att  prester- 

skapet  i  lära  och  lefverne  måtte  finnas  ostraffeligt»*.  Om 
honom  heter  det  i  den  nämda  krönikan:  »Han  stichtade 

och  gjorde  böcker  många»,  hvilket  tydligen  röjer  nit  och 
omtanke  för  bibliotekets  tillväxt.  Ar  1551  erhöll  detta 

efter  drottning  Margareta  Lejonhufvud  en  bok:  C.  Pelli- 
canus  in  Vet.  Test.  Tigur.  1538,  4  band  in  folio.  Men 

först  med  gymnasii  inrättande  1628  uppstod  ett  lifligare 
intresse  för  bibliotekets  vård  och  tillväxt.  Det  omfattade 

vid  den  tiden  omkring  60  band. 

Den  äldsta  katalogen  öfver  Linköpings  bibliotek  upp- 

rättades år  1700  med  sä  lydande  titel:  »Catalogus  Biblio- 
thecae  Lincopensis,  Anno  1700  h.  e.  tristissimo  incendii 

tempore  confectus  &  postmodum  tam  emtis  quam  donatis 

libris  auctus,  auspiciisque  Episcopi  D.  Haqv.  Spegel  in 

eum  ordinem  redactus,  quem  seqvens  pagina  ostendit». o 

Denna  katalog  upptager  omkr.  800  band.  Ar  17 19  upp- 
rättades ny  katalog,  hvars  innehåll  uppgår  till  1,000  band. 

De  flesta  böckerna  voro  teologiska  af  mindre  värde,  med 

undantag  af  omkring  30  olika  bibel-editioner  samt  några 
lexika  och  historiska  böcker.  Ar  1737  upprättade  lektor 

Carl  Echman  ny  katalog  med  titel:  »Catalogus  Bibliothecae 

Lincopensis  recensitae  &  in  distinctiorem  ordinem,  quantum 

per  spatium  fieri  potuit,  redactae  19  Nov.  1737».  Biblio- 
teket uppgick  dä  till  1,300  voll.,  omfattande:  i.  Biblia 

Variorum.  2.  Patres.  3.  Exegetici.  4.  Homiletici.  5.  Syste- 

matici.  6.  Philologici,  Ascetici  etc.  7.  Hist.  Eccles.  8.  Hi- 
storici.  9.  Grammatici.  10.  Philosophici.  11.  Juridici  & 

Medici.  Dessutom  har  utkommit,  utan  årtal,  en  katalog: 

»Catalogus  Librorum  Bibliothecse  Lincopensis  in  duplo» 

*  Rhyzelii  Episcoposcopia,  i:  sid.  127. 
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—  alltså  en  duplett-auktionskatalog:  150  fol.,  169  qv.,  153 
oct. ;  den  yngsta  boken  tryckt  1780. 

Bibliotekets  tillväxt  kan  i  första  rummet  tillskrifvas 

den  af  ålder  vidtagna  plägseden,  att  efter  hvar  afliden 

pastor  i  stiftet  någon  bok  skulle  skänkas  till  biblioteket. 

Härigenom  uppstod  naturligtvis  en  mängd  dupletter.  För- 
sta gången  Linköpings  bibliotek  å  auktion,  efter  tryckt 

förteckning,  sålde  sina  dupletter  var  den  12  och  13  Mars 

1735*.  Denna  auktion  föranstaltades  af  biskop  Erik  Ben- 
zelius  d.  y.,  och  för  de  influtna  medlen  inköptes  andra 

böcker.  Denne  biskop  öfvertalade  på  ett  prestmöte 

presterne  att  i  stället  för  den  ofvan  nämda  lärda  »likstolen» 
betala  12  dal.  kmt  till  biblioteket,  och  det  helst  medan 

de  ännu  lefde.  Huru  länge  denna  afgift  fortfor,  känna  vi 

ej,  men  visst  är,  att  bibliotekets  pekuniära  tillgångar  varit 

ringa,  hvarför  det  för  sin  storartade  tillväxt  nästan  uteslu- 

tande har  att  tacka  den  mängd  af  donationer,  som  kom- 
mit det  till  del.  Af  dessa  donationer  förtjena  följande  att 

särskildt  märkas. 

Landshöfdingen  i  Kalmar  Göran  Ulfsparre  skänkte  år 

1652  »Biblia  Regia  Hispanica».  Antv.  1569,  5  band 
in  fol. 

Kanslirådet  E.  von  Roland,  en  för  lärdom  och  vid- 

sträckta resor  känd  person,  hvilken  egde  en  präktig  bok- 
samling, skänkte  1735  åtskilliga  böcker  samt  dessutom  ett 

*  En  ny  dylik  auktion  egde  rum  i  Linköping  d,  20  maj  1807,  enl. 
tr.  förteckning.  Senaste  duplettförsäljningen  skedde  genom  Stockholms 
bokauktionskammare  1886  d.  2  Okt.  o.  f.  d.  Den  tryckta  katalogen  upp- 

tager öfver  5,000  n:r.  En  stor  del  utgjordes  af  rariteter,  som  betingade 
höga  pris,  säsom  t.  ex.  Nya  Test.  (1526)  114  kr.;  Några  böner  som  i  Lijn- 
köpings  stift  läsas  af  predikstolen  (1634)  54  kr.;  Laur.  Petri:  Een  forcla- 
ring  om  wijgdavaten  (1538)  44  kr.;  Catechismus  på  american-virginiska 
språket  (1695)  95  ̂r. ;  Campanius  Holms  Beskrifning  om  Nya  Sverige 
(1702)  81  kr.  o.  s.  v.  Auktionen  1886  inbragte  i  sin  helhet  något  öfver 
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litet  af  honom  sjelf  konstnärligt  utarbetadt,  bestyckadt  och 
med  fullständigt  tillbehör  försedt  fartyg. 

Öfverstelöjtnanten  C.  G.  Boye  skänkte  biblioteket  åt- 

skilliga böcker  1749  samt  1751  den  Berlenburgska  Bibeln 
i  8  band.  Särskildt  må  äfven  nämnas  Juris  Universi 

Conclusio,  Romae  161 1,  tryckt  på  siden  och  präktigt  inbun- 
den, med  polska  vapnet  pä  permen.  Boken  är  dedicerad 

till  konung  Uladislaus,  Sigismunds  son,  samt  har  tillhört 

k.  polska  biblioteket.  Vid  bokens  slut  finnes  följande  an- 
teckning: »Denna  Bok  tog  jag  undertecknad,  uti  Kongl. 

Maj:ts  Bibliothek  uti  Pålen  och  Warschau,  när  det  under 

kriget  blef  sköflat,  som  skedde  d.  11  Aug.  1655.  Jöns 

Jönsson  Blix.» 
Biskoparne  Spegel  och  Benzelius  må  äfven  nämnas 

som  donatorer.  Den  först  nämde  skänkte  utom  böcker  en 

samling  af  omkr.  200  mynt  och  medaljer,  som  tillhört  hans 

son  Jacob  Spegel.  Om  den  sistnämde,  Benzelius,  skrifver 

Lidén,  att  han  »lämnat  flere  prof  af  sin  kärlek  för  denne 

boksamling». 

Kongl.  rådet  grefve  Carl  Piper  anslog  180  dal.  k:mt 

stipendiimedel  till  årliga  inköp  af  böcker.  Denna  donation 

utgick  åtskilliga  år  med  tillsammans  2,208  dal.  13  öre  k:mt, 
och  det  finnes  ett  särskildt  »Register  uppå  de  böcker,  som 

äro  uppköpte  för  de  penningar,  hvilka  utaf  Hans  Höggrefiiga 
Excellence  förunte  Stipendio  äro  til  Böckers  inköpande 

gunstigt  förordnade». 

Då  den  år  1743  aflidne  ärkebiskop  E.  BenzeHi  biblio- 

tek 1757  skulle  afsändas  till  Upsala  för  att  säljas  å  auk- 
tion, erbjöd  domkapitlet  i  Linköping  hans  enka  12,000  dal. 

k:mt  för  hela  samlingen.  Anbudet  antogs,  och  Linköpings 

bibliotek  blef  sä  egare  till  en  af  en  stor  bokkännare  hop- 
bragt  och  med  värdefulla  anteckningar  försedd  samling 

böcker,  uppgående  till  3,000  band  och  175  manuskript. 

Biblioteket  utgjorde  efter  denna  tillökning  omkring  5,000 
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band.  I  sammanhang  härmed  må  nämnas,  att  Benzelii 

son,  biskopen  i  Strengnäs  Carl  Jesper  Benzelius,  år  1789 
öfverlemnade  till  biblioteket  den  stora  manuskriptsamling, 

han  ärft  efter  sin  far.  »Med  gunstigt  tillstånd»,  skrifver 

Lidén  i  sitt  förord  till  Repertorium  Benzelianum,  »stadnade 

denna  verkeliga  lärdomsskatt  under  vägen  några  veckor 

vid  min  sjuksäng  innan  den  i  Linköping  aflemnades.  Till 

tacksamhet  för  det  stora  nöje  mig  härigenom  tillskyndades, 

uppsatte  jag  en  Förteckning  öfver  desse  Handskrifter». 

Biskop  P.  Filenius  skänkte  hela  sin  boksamling  1776, 

och  efter  hans  död  1780  besörjde  arfvingarne  böckernas 

flyttning  till  bibhoteket. 

Kanslirådet  Erik  af  Sotberg  donerade  Hkaledes  till 

biblioteket  hela  sin  boksamling,  hvilken  ditkom  efter  hans 

död  1 781. 

Assessor  C.  H.  Braad  testamenterade  sin  » Ostro-Gothia 

Litterata*,  beledsagad  af  en  penningdonation  af  300  rdr 
specie  för  dess  fortsättande.  Denna  donation  tillföll  biblio- 

teket efter  hans  död  1781. 

Lagman  Johan  Odencrantz  skänkte  en  samling  manu- 

skript, hvilka  han  ärft  efter  sin  far,  biskop  A.  O.  Rhyze- 

lius.  Förteckning  öfver  dem  finnes  i  Linköpings  Stifts  Tid- 
ningar för  Juh  1784. 

Domprosten  Samuel  Älf  donerade  sina  under  många 

år  hopbragta,  nästan  fullständiga  samlingar  af  »Carmina 

Svecorum  Poetarum  Latina».** 

Prosten  och  kyrkoherden  i  Weta  och  Wiby  C.  M. 

Ekmans  sterbhus  öfverlemnade  till  biblioteket  de  teologiska, 
i  synnerhet  homiletiska  böcker,  han  efterlemnat. 

*  Lärde  östgötars  biografier  och  författade  skrifter  ifrån  Ii68  till 
1780,  af  författaren  egenhändigt  skrifven  samt  inbunden  i  5  band  in  4:0. 

*•  Om  Samuel  Älfs  m,  fl.  donationer  se  en  uppsats  af  S.  G.  Harling- 
son  i  »Nya  lärda  Tidningar»  N:s  50,  51.  1775. 
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Th.  dokt.,  kontr.  prosten  och  kyrkoherden  i  Kudby 

församling  Carl  Nyréns  (f.  1726,  d.  1789)  efterlemnade 
bibliotek  inköptes  af  prof.  Joh.  Henr.  Lidén,  h vilken  lät 

inbinda  alla  Nyréns  manuskript  i  81  band  och  skänkte  de- 
samma till  Linköpings  bibliotek.  Förteckning  öfver  denna 

märkliga  samling  läses  i  »Charakters  Skildringar  och  Min- 
nen af  Carl  Nyrén»,  Linkg,  1836,  sid.  141  o.  f. 

Ungefär  vid  samma  tid  (1791)  skänkte  lagmannen 

Sigfrid  Gahm  sin  betydande  samling  af  böcker  och  hand- 
skrifter i  svenska  lagfarenheten.  Om  denna  donation  finnes 

att  läsa  i  Linköpings  Stifts  Tidn.  n:o  7,  1791. 

Enkefru  Hedvig  Hellvik,  f.  Paleen,  öfverlemnade  enligt 

gäfvobref,  dat.  Upsala  d.  11  Mars  1793,  sin  aflidne  mans 

boksamling  med  vilkor,  »att  ingen  enda  bok  från  samlin- 

gen, på  hvad  sätt  som  hälst,  skingras,  utan  alla  tillsam- 
mans förvaras». 

Utom  en  mängd  mindre  gåfvor  och  donationer  till 

biblioteket,  hvarå  förteckningar  finnas  i  Linköpings  Biblio- 
theks  Handlingar  i:sta  del.  sid.  312  o.  f.  och  2:dra  del. 

sid.  398 — 416,  må  följande  donationer  efter  1793  före- 
trädesvis nämnas. 

Ärkebiskop  Lindbloms  lika  dyrbara  som  talrika  bibel- 

samling; lifmedikus  Nils  Dahlbergs  till  5,000  vol.  upp- 
gående naturvetenskapliga  boksamling,  hvilken  till  en  stor 

del  utgöres  af  sällsynta  planschverk;  brukspatron  Carl 

Pontus  af  Buréns  å  Boxholm  tillförene  förvarade  bibliotek, 

uppgående  till  omkring  8,000  band,  bland  hvilka  företrä- 

desvis en  samling  fransk  litteratur  från  16-  och  1700-talen; 

kammarjunkare  Reutersvärds  till  bortåt  ett  tusental  upp- 

gående boksamling,  företrädesvis  mindre  skrifter  i  hvarje- 

handa  ämnen;  friherre  L  Lagerfelts  gåfva  af  den  Lager- 
feltska  boksamlingen  å  Lagerlunda,  omkring  10,000  band, 

till  största  delen  mycket  värdefulla;  brukspatron  P.  Wass- 
rins  hela  efterlemnade  samling  af  planschverk,  till  ett  värde 
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af  omkr.  12,000  kr.;  med.  doktor  C.  Wallins  till  öfver 

1,000  vol.  uppgående  boksamling,  företrädesvis  uti  nyare 

medicin;  samt  slutligen  biskop  E.  G.  Brings  hela  efter- 

lemnade,  till  omkring  2,000  n:r  uppgående  värdefulla  sam- 
ling böcker  i  utländsk  teologisk  litteratur. 

Utom  dessa  större  gåfvor  hafva  flere  bibliotekets  gyn- 
nare och  vänner,  J.  H.  Lidén  (en  samling  böcker  i  filologi; 

se  Tidn.  om  lärda  saker  ̂ Vn  1767),  skeppspredikanten  David 

Pontin  (kinesiska  böcker  och  ett  »Naturalie-Cabinet»),  kon- 

sistoriinotarien  J.  Friedleif,  hypoteksbokhållaren  C.  W.  Silje- 
ström  m.  fl.,  ihågkommit  det  dels  med  ett  eller  annat 
hundratal  böcker,  dels  med  en  eller  annan  mer  eller  mindre 
värdefull  bok. 

Bibliotekets  volymantal  uppgår  till  öfver  80,000,  hvar- 
till  komma  vid  pass  1,600  handskrifter  samt  300  permbref. 

Derjemte  eger  biblioteket  en  mindre  mynt-  och  medalj- 

samling, en  del  nordiska  antiqviteter  frän  sten-  och  brons- 
åldern, ett  dussin  runstafvar  samt  omkring  80  porträtt 

i  olja. 

Från  den  gamla  salen  i  forna  domkyrkotornet  har 

samlingen  flyttats  till  gamla  läroverkshuset  och  uppstälts  i 
ljusa  och  fuktfria  lokaler.  På  initiativ  af  dess  nuvarande 

bibliotekarie,  d:r  E.  H.  Seger ste en y  har  samlingen  icke  alle- 
nast vunnit  i  förkofran,  utan  äfven  i  brukbarhet  och  till- 

gänglighet. Handskriftsamlingen  är  ordnad  och  af  kompe- 
tent person  förtecknad;  äfven  böckerna  hafva  genomgåtts 

och  katalogiserats.  Bland  de  öfriga  offentliga  boksamlin- 

garna i  landsorten  öfverträffar  för  närvarande  ingen  — 

universitetsbiblioteken  naturligtvis  undantagna  —  i  omfång 
och  inre  värde  Linköpings  stiftsbibliotek. 

Slutligen  vilja  vi  omnämna  de  märken,  som  blifvit 
använda  för  böckerna. 

Äldsta  biblioteksmärket  är  en  oval  stämpel:  Bibi. 

Lmcopensis  och  två  palmqvistar  under. 
16 
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Under  biskop  Lindbloms  tid*  insattes  i  böckerna  ett 
kopparstick:  Bibliothecce  Li7icopensi  J:  Lindblom. 

I  de  böcker,  som  donerats  till  biblioteket  af  Samuel 

Älf,  är  insatt  ett  Ex  dono:  Biblioth.  Lincop.  Soli  natalis 

amore  D.  D.  Sam.  Älf  å  en  tafla,  öfver  hvilken  hvila  en 

staf,  en  bok  och  en  lagerkrans  och  nedanför  Nordstjerne- 
ordens  tecken.  Kopparstick. 

I  de  böcker,  som  donerats  af  lagman  Gahm,  är  insatt 

ett  Ex  dono:  Nw   Ex.  Legato  Gahmiano.  Biblioth. 

Lincop.  facto  ä  en  häll,  nedanför  hvilken  ligga  en  bok,  ett 

svärd  och  en  vågskål.  Kopparstick. 
I  de  böcker,  som  donerats  af  enkefru  Hellvik,  är  insatt 

en  typtryckslapp  med  snirkelram:  Bibliothecce  Lincopensis. 

Ex  Sefifentia  Defuncti  Mariti,  jfonce  Hellwik,  D.  D.  Vidna, 

Hedeviga  Paleen. 

VESTERÅS  KATEDRALBIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek  grundlades  af  den  för  sin  lärdom  be- 

römde Israel  Erlandi,  biskop  i  Vesterås  1309 — 1332.  I 
det  inventarium  han  13 17  lät  upprätta  öfver  egendomar 

och  lösören,  som  under  hans  tid  inköpts  för  domkyrkans 

räkning**,  förekomma  följande  böcker:  -»Decretuni  och  De- 
cretalcs^  som  vi  köpte  af  Ärkebiskop  Nicolaus  för  sex 

pund  koppar,  som  då  hade  ett  värde  af  100  mark  pen- 

ningar, vidare  Missale,  som  vi  erhöllo  genom  samme  Ärke- 

biskop Nikolaus'  försorg  af  Kaniken  Herman,  kallad  Ulf 
i  Linköping,  för  10  marker  rent  silfver,  vidare  Pontijicales, 

som  vi  uppskatta  till  tre  marker  rent  silfver  eller  15  mark 

penningar.   Vidare  läto  vi  göra  legendariets  vinterdel, 

*  Linköpings  bibliotek  hade  1805  11,000  band;  under  Lindbloms 
tid  ökades  det  med  3,500  n:r. 

**  Vesterås  kyrka,  uppbygd  i  början  af  i200-talet,  invigdes  till  dom- 
kyrka är  127 1.    (N.  Fb.  XVII:  709.) 
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som  kostade  öfver  40  mark  penningar,  och  ett  gr  ad  u  al  e 

till  16  marks  värde.»  (Diplomat.  Suec.  III,  n:r  2,109,  cit. 

af  Schiick  i  »Den  äldsta  bokhandeln  i  Sverige».)  Detta  var 

den  ringa  början  till  det  »librarium»,  som  på  1400-talet 
fanns  vid  domkyrkan,  om  hvilket  Molér  —  i  förordet  till 
»Förteckning  pä  paleotyper  i  Vesterås  allmänna  läroverks 

bibliotek»  —  skrifver:  »Då  det  redan  under  1400-talet  vid 

Domkyrkan  fanns  ett  »librarium»,  blefvo  säkert  flere  tidi- 
gare trycksaker,  särdeles  de  som  rörde  kanoniska  rätten, 

därmed  införlifvade  vid  slutet  af  nämda  tid  och  början  af 

1500-talet.  Emellertid  är  det  troligt,  att  en  stor  del  af 
den  gamla  boksamlingen  gått  förlorad  vid  de  eldsvådor, 

som  på  1500-talet  härjade  staden  och  kyrkan.  Något  fanns 
dock  qvar,  så  att  då  biskop  Olavus  Stephani  Bellinus 

1589  tillträdde  sitt  embete  och  inventerade  samHngen  — 

som  då  kallades:  Bibi.  Templi  Cathedralis  vel  Capi- 

tuli  —  bestod  den  af  56  volymer.  Till  dessa  rester  höra 
säkerligen  Decretum  Gratiani,  Summa  Hostiensis, 

Liber  Sextus  Decretalium  m.  fl.  —  Då  biskop  Jo- 

hannes Rudbeckius  år  1619  hitkom,  bestod  domkyrko- 

biblioteket af  endast  omkring  75  volymer.»  Ar  1640  ut- 
kom genom  nämde  biskops  försorg  en  af  Petrus  Olavi 

(Dalecarlus)  upprättad  förteckning  öfver  katedralbiblioteket 

under  titel:  Catalogus  templi  et  consistorii  cathe- 
dralis Arosiae.  Nämda  katalog  upptager  330  volymer, 

af  hvilka  28  från  1400-talet.  Denna  boksamling  uppgick 
sedan  i  Gymnasiibiblioteket. 

VESTERÅS  HÖGRE  ALLMÄNNA  LÄROVERKS 
BIBLIOTEK. 

Samtidigt  med  katedralbiblioteket  hade  äfven  den 

gamla  katedralskolan  sin  boksamling,  som  omhuldades  ge- 
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nom  en  och  annan  gåfva.  Sä  skänkte  biskop  Erasmus 

Nicolai  är  1574  den  vackra  paleotypupplagan  af  Virgilius 

»in  usum  rectorum  qui  juventuti  Virgilianam  lectionem  pro- 

ponunt».  (Molér.)  Sedan,  genom  biskop  Johannes  Rud- 

beckii  ihärdighet,  gymnasium  bHfvit  1623  organiseradt,  in- 

rättade han  äfven  gymnasiibiblioteket  och  omfattade  det- 
samma med  lifligt  intresse.  Redan  1630  hade  han  skänkt 

bibhoteket  38  vol.  Sedermera  ålade  han  sig  som  en  skyl- 
dighet att  hvart  nyär  lemna  till  detsamma  någon  bokgåfva, 

och  vid  sin  död  1646  hade  han  skänkt  108  volymer.  »En  del 

af  den  boksamling  Rudbeckius  skänkte  till  Vesterås  gymna- 
sium bestod  af  musikaliska  arbeten,  den  tiden  hos  oss  sä 

sällsynta,  att  sådana  stundom  låntes  från  Vesterås  till  Up- 
sala.  Rudbeckius  var  nämligen  en  stor  älskare  af  tonkonsten, 

och  en  af  hans  första  åtgärder  var  att  sända  mag.  Jonas 

Columbus  till  Tyskland  för  att  derstädes  fullkomligt  odla  sin 

musikaliska  talang  och  derifrån  hemföra  de  bästa  instru- 

ment, musikalier  och  böcker  uti  musiken.  Vesterås  gym- 
nasii  musikaliska  bibliotek  blef  namnkunnigt  i  Sverige,  och 

musiken  kom  under  Rudbeckii  tid  i  ett  högt  flor.  Mathe- 
matiska  instrumenter,  glober,  sphaerer  saknades  ej  heller.» 

(Biogr.  Lex.  XII:  293.)  Genom  Rudbeckii  inverkan  kommo 
åtskilliga  bokdonationer  bibhoteket  till  del.  Sä  skänkte 

underståthållaren  på  Stockholms  slott  Lars  Grubbe  63 

band.  Tryckningen  af  katedralbibliotekets  katalog  1640  synes 

varit  en  förberedelse  till  detsammas  införUfvande  med  gym- 

nasiibiblioteket, hvilket  skedde  1643.  Ej  långt  derefter  — 

omkr.  1650  —  fick  biblioteket,  genom  drottning  Christinas 

frikostighet,  sin  del  af  de  som  krigsbyte  tagna  boksamlin- 

garna frän  Olmiitz,  Nikolsburg  och  Prag,  hvilka  enligt  Amin- 
son (Biblioth.  Strengnesensis)  delades  i  sex  delar:  till 

Kongl.  Bibi.,  Storkyrkan  i  Stockholm,  Åbo,  Vesterås,  Streng- 
näs  och  Upsala.    Det  är  hufvudsakligen  med  denna  gåfva 
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som  flertalet  af  bibliotekets  paleotyper  tillkommit.*  Biblio- 
tekets vidare  tillväxt  har,  liksom  öfriga  läroverksbibliotekens, 

förnämligast  berott  af  donationer.  De  förnämsta  hafva  varit, 

efter  tidsföljd:  Sparfvenfeltska:  Major  Carl  Jacob  Sparf- 
V  en  f  eld  t,  hvilken  slöt  ätten,  skänkte  i  September  1774 

en  samling  böcker  —  hvilka  tillhört  hans  farfader  Johan 

Gabriel  Sparfvenfelt  —  bestående  af  5  7  folianter  (af  hvilka  4 
slavonska  manuskript),  9  qvarter  och  3  octaver.  (Stockholms 

lärda  Tidn.  o.  ̂ Vio  1777:  Schröders  Historiola  Bibi.  Aro- 
siensis,  p.  29.)  Biskop  Lars  Benzelstjerna  upprättade  öfver 

samlingen  en  noggrann  förteckning.  —  Hiilpherska:  Direk- 
tören Abraham  Hiilphers  donerade  1787  att  efter  hans 

död  öfverlemnas  (han  dog  1797):  1:0.  Tryckta  böcker: 
In  folio:  58  vol.  ströskrifter,  poem  vid  åtskilliga  tillfällen, 

graf-  och  bröllopsskrifter,  program,  parentationer  m.  m. 

tills.  8,050;  —  qvarto:  115  vol.  samHngar  af  acta  publica, 

krigs-  och  freds-  samt  stats-  och  kyrkohistoriska  handlingar 
m.  m.  4,400;  83  vol.  svenska  likpredikningar  öfver  alla 

stånd,  1,460;  50  vol.  poetiska  samlingar,  så  tillfälliga  som 

andra,  också  öfver  kungl.  personer,  4,500;  160  vol.  alle- 

handa allmänna  tidningar  samt  äldre  och  senare  vecko- 

skrifter så  från  Stockholm  som  andra  städer;  —  octavo: 
123  vol.  veckoskrifter  och  tidningar  från  olika  städer;  63 

*  Ett  gammalt  rykte,  äfven  i  tryck  omtaladt,  hörer  man  ofta  om- 
nämnas, att  nemligen  biblioteket  i  Mainz  under  30-åriga  kriget  blifVit 

skänkt  till  Vesterås,  men  förgåtts  med  det  fartyg,  som  skulle  hit  öfverfört 
skatten.  Den  lärde  och  noggranne  Dudik  berättar,  i  sina  »Forschungen 
in  Schwcden  fur  Mährens  Geschichtes,  Briinn  1852,  att  han  omsorgsfullt 
utforskat  allt  hvad  som  kunnat  lemna  upplysning  om  verkligheten  af  detta 
rykte,  men  förgäfves,  hvarför  han  anser  det  alldeles  ogrundadt.  Dudik, 
som  egentligen  reste  hit  för  forskningar  i  Mährens  historia  och  var  fullkom- 

lig kännare  i  czechiska  språket,  förklarade,  att  flerc  bland  de  här  befint- 
liga böhmiska  böckerna  voro  »hittills  okända»  samt  att  bland  de  i  Mähren 

tryckta  tyska  och  latinska  verk  flere  voro  sällsynta.  (Vestmanl.  läns 
tidn.    Nov.  1870.) 
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vol.  bokförteckningar,  480;  30  vol.  kalendarier  och  alma- 

nackor, de  senare  från  år  1638  till  1787;  dessutom  in- 

går en  samling  af  1 1 ,000  in-  och  utländska  disputationer. 

—  2:0.  Manuskript:  In  folio:  9  vol.  genealogiska  sam- 
lingar, så  för  Vesterås  stad  och  stift  som  andra  orter,  inne- 

hållande adliges,  presters  och  andra  slägters  genealogier 

till   3,530  olika  slägter;   14  volymer  historiska  samlingar; 

—  qvarto:  27  vol.  historiska  samlingar.  Tillsamman  omkr. 
500  n:r  märkliga  historiska  originalhandlingar  och  bref  från 

15-  och  1600-talen.  —  I  en  samtida  anteckning  heter  det: 
»Hvart  och  ett  af  alla  dessa  band  har  gifvarens  vignett 

och  påskrift:  »Destinerad  såsom  Donation  till  Ven.  Consist. 

och  Gymnasii  Bibliothequet  i  Westerås»  och  således  från 
Herr  Directörens  öfriga  samlingar  afskilde,  för  att  efter 

dess  död  flyttas  på  Bibliothequet.  Förteckning  öfver  allt- 
sammans är  ock  författad».  Samlingarna  som  af  Hiilphers 

donerats  till  Vesterås  bibliotek  ökades  ytterligare  under 

hans  lifstid.  Den  af  testator  skrifna  katalogen  var,  ehuru  alls 

icke  öfversigtlig,  dock  användbar  under  den  tid  samlingen  var 

afskild,  men  i  senare  tid  hafva  samlingsbanden  af  verser, 

tal  och  hkpredikningar  m.  m.  blifvit  »slagtade»  och  ord- 

nade i  sammanhang  med  läroverkets  öfriga  samlingar.  Åt- 
skilligt af  den  Hiilpherska  samlingen  har  äfven  i  senare 

tid  genom  byte  kommit  till  Kongl.  Bibi.  —  Sernskjöldska: 
Bröderne  Samuel  och  Pehr  Sernskjöld  (den  förre  tit. 

landshöfding  f.  171 3  d.  1797;  den  senare  lagman  f.  1721 

d.  1779)  skänkte:  den  förre:  29  band  sällsynta  böcker  i 
svensk  historia  samt  220  i  klassisk  litteratur  och  moral- 

filosofi; den  senare:  22  band  sällsynta  böcker  i  svensk 

historia.  —  Muhrbcckska:  Utnämde  biskopen  i  Visby  Carl 
Fredrik  Muhrbeck  (död  1796)  donerade  hela  sitt  bibliotek 

till  Vesterås  gymnasium.  Det  oaktadt  blef  auktionskatalog 

tryckt,  med  titel:  »Bibliotheca  Caroli  Frederici  Muhrbeck 

Theol.  D:r  et  Episcopi  Dioeceseos  Gotlandicae  Publica  Auc- 
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tione  Londini  Gothorum  d.  __.  Mai  1799.»  Katalogen,  160 

sid.  och  3,218  n:r,  är  mycket  ofullständig  (om  orsaken  här- 
till, se  Schröder:  Hist.  Bibi.  Aros.  p.  41).  »Tyvärr  är  det 

rättade  och  tillökta  exemplaret  af  Muhrbecks  katalog, 
som  funnits  i  vårt  bibliotek  och  hvarom  Schröder  talar, 

totalt  försvunnet,  och  jag  har  ej  fått  någon  spaning  derpå, 

trots   ifrigt    forskande   både   i   Stockholm   och  Upsala», o 
meddelar  bibliotekarien  Molcr.  Ar  1799  kom  boksamlingen 

till  Vesterås  och  blef  af  d.  v.  bibHotekarien  Fellenius  inord- 

nad i  den  förut  varande.  -  -  Benzelstjernska,  efter  biskop  L. 
Benzelstjerna,  tillkom  1809  och  innehöll  omkr.  1,250  vol., 

och  öfver  denna  har  Scheringson,  bibliotekarie  1809 — 1846, 

uppgjort  förteckning.  —  Schröder  ska:  Professor  Johan 
Henrik  Schröder  (död  1857)  har  skänkt  åtskilliga  böcker 

och  rika  samlingar  af  högt  värde.  —  Silfver stolpeska: 
Landshöfdingen  i  Vesterås  Fredrik  Otto  Silfverstolpe 
öfverlemnade  1866  till  läroverksbiblioteket  tre  vol.  hand- 

skrifter, samlade  af  hans  farfader,  bankokommissarien  Fred- 
rik Silfverstolpe.  Vol.  I  innehåller:  Fredrik  Silfverstolpes 

sjelf biografi  (författad  1 797) ;  Handlingar  af  brefvexling  och 

inlagor  m.  m.  rörande  den  år  1800  af  Upsala  Consisto- 

rium  emot  Gustaf  Abraham  Silverstolpe*  anstälda  för- 
följelseprocess; Dagboksanteckningar  under  en  resa  till 

Finland  1757;  Berättelse  om  Palmstruchska  banken  från 

dess  början  1656  till  dess  slut  1668;  Flere  memorial  till 

bankofullmägtige,  bref  m.  m.  Vol.  II  innehåller  56  n:r, 

bland  hvilka:  Grefve  Bengt  Oxenstiernas  utlåtelse  och 

trogna  råd  till  Carl  XII  om  krigets  utförande  mot  Polen 

och  Ryssland;  Anteckning  öfver  rättegången  emellan  kap- 
ten Gyllenroth  och  öfverste  Stobée  (172 1);  Beskrifning  öfver 

kapten  Caméens  olyckliga  sjöresa  från  Stockholm  till  Åbo 

1746;  Berättelse  om  ett  företräde  hos  konungen,  lemnadt 

*  Gustaf  x\braham,  likasom  flere  andre  af  slägten,  stafvade  namnet: 
Silverstolpe.    Handlingarna  röra  den  s.  k.  Musikprocessen. 
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landtmarskalken  och  öfriga  ståndens  talmän  d.  28  Nov. 

1 77 i;  Dagboksanteckningar  vid  1778  års  riksdag;  An- 
föranden till  protokollet  af  Silfverskjöld,  Skiöldebrand  och 

Adlersparre  vid  Göta  hofrätt  1800;  Relations  des  évene- 
ments  qiii  ont  rapport  ä  la  mort  de  Paul  I  (uppsatt  22 

April  1 80 i);  Berättelse  om  Adolf  Fredriks  nedläggande  af 

regeringen  i  December  1768;  Berättelse  om  statshvälfnin- 
gen  i  Mars  1809;  Berättelse  om  de  myntsorter,  som  i 

Sverige  från  äldre  tider  varit  gångbara;  största  delen  af  sam- 
lingen utgöres  för  öfrigt  af  handlingar,  som  röra  banken  och 

rikets  finanser.  Vol.  III  innehåller  samling  af  genealogier 

öfver  åtskilliga  adliga  ätter  jemte  biografier.  (Alla  hand- 

skrifterna in  fol.)  —  Bobergska:  Prosten  i  Romfartuna  Lars 
Erik  Bobergs  arfvingar  skänkte  1881:  originalmanuskriptet 

till  Munktells  Vesterås  stifts  Herdaminne,  17  fol.  band, 

jemte  andra  genealogiska  och  historiska  samlingar  af  stor 

betydelse.  I  sammanhang  härmed  må  nämnas,  att  biblio- 
teket eger  Daniel  Herweghrs  samlingar  till  Vesterås  stifts 

historia,  7  vol.  4:0. 

Tio  nummer  kanonisk  rätt  bundna  vid  jernkedjor 

(»Libri  Catenati»)  finnas  ännu  i  behäll. 
Utom  de  ofvan  nämda  bokförteckningarna  finnas  en 

katalog  öfver  biblioteket  i  dess  helhet  från  1730-talet  och 

en  frän  1793,  upprättad  af  d.  v.  gymnasiiadjunkten  Stam- 
berg, gifvande  en  bild  af  biblioteket  i  dess  dåvarande  skick. 

I  den  sistnämda  inskrefvos  under  de  båda  första  decen- 

nierna under  1800-talet  en  liten  del,  knappt  300  arbeten, 
af  de  tillkomna  böckerna;  dock  synes  det  som  om  prof. 

Scheringson,  som  var  bibliotekarie  1809 — 46,  på  sin  ålder- 
dom tröttnat  att  föra  annat  än  acqvisitionskatalog,  och 

under  hans  närmaste  efterträdare  har  ej  någon  annan  kata- 

log blifvit  gjord,  än  att  acqvisitionskatalogen  blifvit  fort- 
satt. N.  v.  bibliotekarien  d:r  W.  Molér  har  utgifvit  från 

trycket:    i.  Förteckning  på  handskrifter  i  Vesterås 
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allmänna  läroverks  bibliotek;  2.  Förteckning  på 

paleotyper  i  Vesteräs  allmänna  läroverks  biblio- 
tek tryckta  före  år  1500  (u.  t.  o.  och  t.  å.)  båda  in  4:0. 

Katalogen  öfver  paleotyper  upptager  136  n:r  samt  är 

en  s.  k.  »catalogue  raisonné».  I  anteckningen  till  Bre- 
viarum  Straengnense.  Holmise  per  Johan  Fabri  1495 

läses:  »Exemplaret  är  vackert,  men  inuti  barbariskt  härjadt 

genom  en  utskärning  i  fyrkant  genom  bladen  bi — nv,  för- 
modligen för  att  sålunda  tjena  till  atrapp  för  julklapp  eller 

dylikt. » 
Vid  början  af  detta  århundrade  omfattade  biblioteket 

7,000  vol.  År  1 8 14  hade  det  stigit  till  11,000  band.  Nu 

utgör  det  omkring  14,000,  deri  ej  inberäknade  öfver  16,000 

n:r  akademiska  disputationer  och  en  stor  samling  småtryck. 

Såsom  egaremärke  användes  under  tidsskedet  1850 — 
1870  en  remsa  med  guldtryck:  Westerås  Gymnasiu  och 

Stifts  Bibliothek  (två  var.);  numera  brukas  en  blåstämpel: 
Vesteräs  H.  Allmänna  Läroverks  Bibliotek. 

SKARA  KATEDRALBIBLIOTEK. 

Biskop  Benedictus  i  eller  den  gode  (död  1190) 

lade  grunden  till  Skara  katedralbibliotek  genom  att  från 

England  anskaffa  en  dyrbar  bibel.  Så  småningom  till- 
kommo  böcker,  genom  hans  efterträdares  försorg,  ehuru 

intresset  den  tiden  mera  låg  åt  anskaffandet  af  dyrbara 

»messetyg»  och  helgonreliker.  Särskildt  tyckas,  enligt  Rhy- 

zelius,  biskoparne  Joannes  Marquardi  (d.  1480)  och  Bry- 
nolphus  III  (d.  1505)  haft  litterära  intressen.  En  magister 
Bero  synes  ha  skänkt  en  större  samling  böcker.  »Man 

har»,  skrifver  Reuterdahl:  Sv.  kyrk.  hist.  III.  2,  »från  1475 

en  förteckning  öfver  en  mängd  böcker,  dem  en  magister 
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Bero  skänkt  till  ett  canonicat  i  Skara,  således  ock  till  dom- 

kyrkan derstädes,  liksom  äfven  några  domkyrkan  tillhörige, 
dem  en  kanik  Arvid  hade  till  låns.  Den  vida  största 

delen  är  af  teologiskt  innehåll,  flere  öfver  Thomas  af  Aqvi- 
num,  flere  sermones  öfver  bibliska  böcker,  några  ;>in  ar- 
tibus  et  in  grammatica».  Volymernas  antal,  öfverstigande 

130,  är  för  den  ifrågavarande  tiden  högst  betydligt  och 

böckernas  innehåll  mycket  aktningsbjudande. »  Förteckning 

ä  dessa  böcker  återfinnes  i  nämda  arbete  (III.  2:  562). 
Genom  brandskador,  krigsoroligheter  och  vandalism 

har  detta  ursprungliga  bibliotek  blifvit  förstördt.  De  enda 

spår,  man  numera  af  detsamma  finner,  äro  de  i  Luths  kata- 
log öfver  Skara  gymnasii  bibUotek  (1830)  uppräknade:  ett 

missale  frän  1200-talet;  Vita  Brynolphi,  original  (nu  i 
K.  Bibi.);  en  svensk  legend;  en  gammal  concordans 

från  13-  å  1400-talet,  membran;  ett  grekiskt  manuskript: 

Tov  (Soifioxaxov  ipsXXov  eig  Ttjr  ̂ IqiqtotsXovc,  Xoyi^xtjv  (jv- 
voipig;  och  bland  paleotyperna :  Ovidius,  tr.  1497,  ett 
fragm.  af  Persius    samt  Historia  Trojana  Guidonis. 

Genom  anslag  af  domkyrkomedlen  tillkom  efter  re- 
formationen ett  »Hbrarium»,  h vilket  sedermera  öfverlemna- 

des  till  Skara  gymnasium  jemte  ofvannämda  få  böcker  från 
katolska  tiden. 

SKARA  STIFTS  OCH  HÖGRE  ALLMÄNNA  LÄRO- 
VERKS BIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek  har  uppkommit  genom  sammanslag- 
ning af  domkyrkans  »librarium»  och  en  mindre,  gymnasium 

tillhörig  boksamling,  som  tillkommit  efter  1724,  hufvudsak- 
ligen  genom  föranstaltande  af  den  för  undervisningsverket 

nitiske  biskop  Jesper  Svedberg.  Bibliotekshuset  uppfördes 

1748  och  päbygdes  år  1803,  emedan  större  utrymme  be- 
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höfdes  i  följd  af  bibliotekets  tillväxt.  Ar  1764  omfattade 

biblioteket  900  band  •^>mest  i  Theologien  och  något  i  Phi- 
losophien  och  af  de  classiske  auctorerne».  (Sv.  Merc. 

Dec.  1764.)  År  1773  hade  det  1,100  vol.  18 14:  6,000. 

1830:  11,000.*  De  storartade  dimensioner  detta  bibliotek 
tagit  grunda  sig  hufvudsakligen  på  en  mängd  donationer. 
Bland  bibliotekets  gynnare  mä  följande  särskildt  nämnas: 

Kanslirådet  C.  Kämpe,  som  år  181 5  donerade  sin  värde- 

fulla boksamling,  till  större  delen  inköpt  under  resor  i  främ- 
mande land  och  uppgående  till  4,000  vol.;  lektor  Sam. 

Juslenius,  som  i  början  af  detta  århundrade  donerade  sin 

boksamUng,  bestående  af  omkr.  1,000  vol.;  kyrkoherden 

C.  Hasselgren  500  vol.;  dessutom  har  bibUoteket  erhållit 

donationer  af  prosten  S.  Wahlberg,  professor  S.  Hof  (600 

vol.),  frih.  Gabriel  Posse,  prosten  J.  Otter,  lektor  Olof  Knös, 

biskop  Weidmans  sterbhus  (bl.  a.  en  samling  arabiska,  kal- 
deiska  och  persiska  manuskript)  samt  lektorerne  J.  P.  och 

L.  Carlmark  (samlingen  rörande  Vestergötlands  historia  och 

topografi).  Den  sistnämde  skänkte  bland  annat  en  stor  och 

högst  märklig  samling  af  skrifter  »af  och  om  Vestgötar», 

innehållande  äfven  en  mängd  tidningsurklipp.  Lektorn  och 

bibhotekarien  W.  O.  Luth  (död  1844)  skänkte  1843  sin 

till  omkr.  5,000  band  uppgående  boksamling,  synnerligt  rik- 
haltig i  historien  och  dernäst  i  klassisk  och  modern  vitter- 

het. Boksamlingen  var  samlad  af  Luth  sjelf  och  hans 

fader,  lektorn  i  Skara  och  tit.  professorn  M.  P.  Luth.** 
Denna  donation  är  den  största.  Skara  bibliotek  erhållit. 

Bibliotekarien  lektor  Wilhelm  Luth  utgaf  år  1830  »Ca- 

talog  öfver  Skara  Kongl.  Gymnasii  Bibliothek»,  644  sid. 

*  En  »dupplettsamling  utur  Kongl.  Gymnasiibibliotheket  i  Skara»  för- 
såldes i  Skara  å  bokauktion  18 16  enl.  tr.  förteckn. :  70  fol.,  255  qv., 

875  oct.,  143  duod.  &  sed. 

**  Af  denne  läser  man  en  berättelse  »Om  Kongl.  Gymnasii  Bibiio- 
theket  i  Skara»  i  Nya  lärda  Tidn.  1774  n:o  30.    (Warmholtz  9,280.) 
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4:o,  upptagande  ii,ooo  vol.  F.  n.  utgör  biblioteket  när- 
mare 32,000  volymer,  utom  ströskrifter. 

Bibliotekets  inkomster  utgöras  af:  1:0  årliga  räntan 

af  dess  egen  fond  3,282  kr.;  2:0  af  domkyrkan  kr.  12,50; 
3:0  af  stiftets  pastorer  omkr.  90  kr.;,  4:0  af  befordrade 
inom  ecklesiastikstaten,  af  ordinerade,  af  sterbhus  och  af  i 

skolan  intagna  omkr.  60  kr.  Böcker  inköpas  årligen  för 
200  ä  300  kr. 

Bibliotekets  märke  består  af  en  större  oval  blåstämpel : 
Skara  Stifts  och  Högre  Allmänna  Läroverks  Bibliotek. 

STRENGNÄS  DOMKYRKOBIBLIOTEK. 

Grundläggaren  af  detta  anses  vara  biskop  Cordt  Rogge 

(död  1 501).  Detta  bibliotek  tillkom  således  långt  senare 

än  de  andra  katedralbiblioteken.  Enligt  gällande  lag  skulle 

ett  bibliotek  finnas  i  hvarje  domkyrka.  I  Statut,  prov. 

1474  befalles  »vid  straff  till  görandes»,  att  hvarje  biskop 
inom  ett  år  skulle  förskaffa  till  katedralbiblioteket,  utom 

de  decretaler  Vilhelmus  Sabinensis  på  Skeninge  kyrko- 

möte befallt,  Sextum  (d.  ä.  6:e  boken  af  Decretales  Gre- 
gorii  XIII)  et  Clementinos.  (Schwed.  Bibi.  XI:  181.) 

»Lemningarne  från  Strengnensiska  biblioteket  [från  katholska 

tiden]  äro  ännu  kedjade  (libri  catenati).  Vi  nämna  Cicero, 

flere  skrifter;  Lactantii  opera,  Bonon.  1460,  hvari  finnes 

Rogges  oration;  Petrarca;  Bened.  de  Passio  notata 

super  2:da  p.  libr.  Decretor.,  Bonon.  1456;  dessutom  meni- 

braner  på  stället  skrifna.»  (Wieselgren.)  —  Det  domkyrko- 

bibliotek, som'  öfverlemnades  till  Strengnäs  läroverk,  var 
egentligen  tillkommet  efter  reformationen.  Gestrin  skrifver 

om  detta:  Strengnäs  gymnasiibibUotek  erhöll  en  ansenlig 

tillökning  af  böcker,  dä  domkyrkans  bibliotek  på  1770- 



/ 

talet  med  gymnasiibiblioteket  derstädes  förenades.  En  i 

systematisk  ordning  efter  vetenskaperna  indelt  förteckning 

öfver  detta  bibliotek  —  innefattande  654  folianter,  468 

q  vart  er,  611  octaver  och  617  duodecer  —  trycktes  med 

titel:  Catalogus  Bibliothecce  Templi  Cathedralis  Streng- 
?iese?tS2S  i  Strengnäs  hos  L.  A.  Collin  1776,  68  sid.  4:0. 

STRENGNÄS  HÖGRE  ALLMÄNNA  LÄROVERKS 
BIBLIOTEK. 

Om  detta  meddelas  följande  i  läroverksprogrammet 

1879— 1880: 
»Dess  uppkomst  har  skett  dels  genom  gåfvor  af  en- 

skilda böcker  och  större  boksamhngar,  dels  genom  köp, 

dels  slutligen  genom  presterskapets  åtagande  1795,  att,  vid 

befordringar  och  dödsfall,  någon  bok  af  värde  skulle  af- 

lemnas  till  Gymnasii-  och  Stiftsbiblioteket.  Under  I5:de 
århundradet  utgjordes  domkyrkans  bibliotek  af  16  band 
handskrifter  in  foL,  större  delen  skänkt  af  biskop  Conrad 

^ogge,  de  öfriga  af  honom  köpta.  Genom  biskop  Joh. 

Mathiae  bemedling  erhölls  1649  Ye  af  de  boksamlingar, 

som  blifvit  hemförda  från  Tyskland.  Af  sina  egna  böcker 

förökade  sistnämde  biskop  denna  gäfva  med  202  band, 

bland  hvilka  åtskilliga  tillhört  drottning  Christina.  *  Denna 

*  D.  20  o.  23  Nov.  samt  7  Dec.  1756  försåldes  å  Stockholms  bok- 
auktionskammare ett  antal  böcker,  utmönstrade  —  hvarföre?  spörjer  undrande 

efterverlden  —  från  Strengnäs  gymnasii  bibliotek,  enligt  tryckt  (Sthlm, 
Salvius)  katalog :  Catalogus  Librorttni,  ab  antiquis  Bibliotkecis,  Pragensi 
et  Oluinucknsi,  qvihus  olivi  Reghmi  Gynmasimn  Gnstavianum  Strengnesense 
donaverat  Gl.  M.  Regina  Christina  etc,  —  Bland  dessa  böcker  —  459  fol,, 
240  qv.,  318  oct.  samt  27  duod.  —  voro  ej  mindre  än  164  arbeten  från 
boktryckeriets  äldsta  tider,  på  1400-talet,  och  således  nu  af  stor  sällsynthet. 
De  flesta  voro  från  1500-talet  och  några  få  irån  början  af  1 600-talet. 



äldre  boksamling  förvarades  först  i  domkyrkans  hvalf,  men 

tog  betydlig  skada  af  fukt  och  mögel,  hvarför  en  stor  del 
o  o  ° 

af  densamma  försåldes  såsom  makulatur.  Återstoden,  om- 

kring 2,000  band,  katalogiserades  1776,  men  mycket  knapp- 
händigt; utförlig  katalog  deröfver  upprättades  af  lektor  H. 

Aminson  1863.  Gymnasii  stifts-biblioteket  tillväxte  långsamt 
under  förra  århundradet. 

Bland  gåfvor  förtjena  nämnas: 

1.  Lektor  Josef  Thuns  af  271  band,  företrädesvis  af  teologiskt  innehåll. 
2.  Hofmarskalken  J.  Jennings  al  850  band  (ur  Rosenhaneska  biblioteket) 

af  historiskt  innehåll. 

3.  Biskop  J,  A.  Tingstadii  af  408  band  i  österländska  litteraturen. 
4.  Lifmedikus  C.  A,  Lindblads  af  271  band  af  medicinskt  innehåll. 
5.  Medicinalrådet  L,  C.  Tingstadii  af  122  band  af  medicinskt  innehåll. 

6.  Prosten  J.   Ehrlings   betydliga   samling  af  akademiska  och  synodal- 
disputationer. 

7.  Med.  kandidaten  J.  W.  Graffmans  af  604  af  blandadt  innehåll, 
8.  Konsul  Jos.  Kochs  af  490  band. 
9.  Kapten  C.  A.  Staafs  af  874  band. 
10.  D.  v.  biskop  H.  O.  Holmströms  och  öfverdirektör  J.  E.  Hörstadii  af 

2,700  band,  hvilka  utgjort  teol.  doktor  C.  J.  Lundvalls  värderika 
boksamling. 

11.  Ålderman,  doktor  J.  Westins  af  omkring  900  band  och  4,000  små- 
skrifter (vitterhet,  historia,  likpredikningar  m.  m.). 

12.  Major  C.  F.  Rylanders  af  610  band  af  historiskt  innehåll  samt  en 
större  samling  småskrifter,  akad.  disputationer  m,  m. 

13.  Öfverate-kammarjunkaren,   frih.   B.   von   Beskows  af  1,095  band  af 
svensk  och  utländsk  vitter  litteratur,  historia,  filosofi  m.  m. 

14.  Riksheraldikern,  friherre  A.  W.  Stjernstedts  af  515  band,  företrädes- 
vis af  vittert  och  historiskt  innehåll,  samt  en  betydlig  samling 

småskrifter. 

15.  Medicinalrådet,  doktor  S.  E.  Sköldbergs  af  309  band,  mest  af  me- 
dicinskt innehåll. 

Derjemte  hafva  värderika  gåfvor  erhållits  af  d:r  J.  E.  Flodberg,  bok- 
tryckaren N.  M.  Lindh,  grefvinnan  L.  Fersen,  f.  Piper,  häradshöfding  M. 

Lundj  adjunkten  doktor  N.  P.  Ringstrand,  medicinalrådet  A.  H.  Wistrand, 
professor  N.  P.  Hamberg,  domprosten  J.  S.  Widebäck,  professor  J.  C. 
Collin,  professor  C.  J.  Tornberg,  lektor  H.  Aminson,  komminister  A.  Krig- 
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holm,  konsul  C.  W.  Lindeberg,  biskop  T.  Annersleclt,  d.  v.  domprosten  T. 
Strömberg,  doktor  P.  E.  Thyselius,  lektor  G.  Klingberg  m.  fl. 

Böckerna  äro  uppstälda  i  en  större  bibliotekssal  och 
6  andra  rum.  Efter  innehållet  äro  de  ordnade  i  vissa  fack 

och  i  bokstafsföljd  efter  författarne  inom  hvarje  fack,  dock 

med  iakttagande  af  böckernas  format.  1,500  till  1,800  ut- 
lånas årligen.» 

Biblioteket  utgör  nu  (1896)  omkr.  30,000  band  och 

öfver  50,000  småskrifter.  Pergamentsbrefven  uppgå  till 

205,  och  af  dem  äro  9  från  1300-talet. 

Tryckt  katalog  finnes  ej.  Såsom  bokegaremärke  an- 
vändes en  oval  färgstämpel:  Bibliotheket  i  Sträng7iäs. 

VEXIÖ  KATEDRALBIBLIOTEK. 

Om  detta  har  med  skäl  yttrats,  att  »det  ej  har  kunnat 

gå  genom  eld  till  våra  tider».  Tre  gånger  (15 16,  1569 

och  161  i)  hafva  danskarne  af  bränt  Vexiö  och  sju  gånger 

(1658,  1690,  1749,  1753,  1799,  1838  och  1843)  har  staden 

ödelagts  af  eldsvådor,  hvartill  må  läggas,  att  domkyrkan  för- 
stördes d.  29  Maj  1740,  dä  åskeld  antände  tornet  och 

inom  några  timmar  ödelade  den  gamla  katedralen.  Man 

vet  derföre  ej  mycket  om  dess  bokskatter.  »Antager  man, 

att  biskopen  i  Vexiö  Nicolaus  Ragvaldi  (död  som  ärke- 
biskop i  Upsala  1448)  måst  hemma  ha  läsit  de  författare, 

hvilka  han  med  full  kännedom  anför  och  hvilkas  yttranden 

han  anför  pä  mötet  i  Basel,  så  funnos  i  början  af  1400- 
talet  i  Vexiö  Ablabius,  Dion  på  grekiska,  Jordanes, 

Curtius,  Hieronymus  m.  fl.  Då  Nicolaus  Ragvaldi  och 

Jacob  Ulfsson  här  innehade  myndiga  em_beten,  då  kaniker 

härstädes  skrefvo  juridiska  verk,  då  här  författades  den 

äldsta  latinska  skrift  man  känner  af  någon  svensk,  så  är 
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klart,  att  böcker  ej  saknades.»  (Wieselgren.)  —  And.  Colli- 
ander  i  »Berättelse  om  Wexiö  gymnasii  Bibliotheque»  (Sv. 
Merc.  Juni  1759)  säger:  »Sannolikt  är  det,  att,  som  Wexiö 

domkyrka  är  ett  af  de  äldsta  tempel  i  Sverige,  så  har  åt- 
minstone rummet,  som  till  bibliotek  alltid  varit  brukadt 

och  med  sjelfva  domkyrkan  i  sydvestra  flygeln  är  sam- 

manhängande och  öfver  domkapitlets  rum  bygdt,  en  hög 

ålder  att  åberopa  sig.  Härom  bära  äfven  gamla  böcker 

vittne,rsom  för  flere  år  tillbaka  befunnos  med  starka  jern- 
länkar  fastslagna  i  bibliothequet. »  Vidare  skrifver  Colliander: 

»Då  den  olyckliga  branden  öfvergick  domkyrkan  år  1740 

d.  29  Maj,  måste  bibliothequet  förfara  samma  öde.  Knappt 
kunde  då  16  böcker  räddas  undan  eldslågan.» 

VEXIÖ  GYMNASII  BIBLIOTEK. 

Att  ett  gymnasiibibliotek  i  Vexiö  skulle  uppstått  sam- 

tidigt med  gymnasiets  instiftande  1648,  har  visserligen  på- 
ståtts, men  kan  ej  bevisas.  Det  bibliotek,  som  förvarades 

i  Vexiö  domkyrka  före  dess  brand  1740,  var  katedral- 
biblioteket, ehuru  det  stod  till  läroverkets  tjenst.  Först 

efter  branden  började  bildandet  af  Vexiö  gymnasiibibliotek, 

men  ännu  1759  hade  ej  kunnat  hopbringas  mer  än  220 

volymer,  »af  utvalda  auctorer».  Ej  heller  kunde  stor  till- 
växt väntas,  då  man  hör  hvilka  inkomster  biblioteket  hade. 

De  uppgifvas  af  Colliander  sålunda:  »Af  en  biskop  vid 

sitt  tillträde  12  dal.  smt,  domprost  4  dal.,  prost  3  dal., 

lectores,  rectores  och  pastores  vid  församlingar  eller  rege- 
menter  2  dal.,  capellaner  vid  större  pastorater  i  dal.  16 
öre,  vid  mindre  i  dal.,  hvar  discens  vid  introd.  i  skolan  6 

öre,  vid  translat.  på  gymnasium  12  öre  smt,  de  fattige  undan- 

tagne.    Adjunctus  gymnasii-superior  är  bibliothecarius,  dock 
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utan  lön.»  Genom  två  domprostars  donationer  erhöll,  ej 

långt  derefter,  biblioteket  en  väsentlig  tillökning.  S.  Baelters 

(1760):  hela  hans  boksamling,  som  bestod  af  »656  åtskilliga 
verk,  hvaribland  äro  många  utvalda  men  intet  onyttigt». 

(Alnander.)  Öfver  denna  boksamling  är  katalog  tryckt 

(Warmholtz  9282).  Vidare  J.  Tilländers  (1769):  hela  hans 
boksamling.  Det  var  dock  först  genom  den  1787  utnämde 

biskop  Olof  Wallqvists  nit  och  uppoffring  som  biblio- 

teket fick  egentlig  betydelse  och  började  antaga  större  di- 
mensioner. Han  samlade  »gåfvoböcker»  och  anskaffade 

af  egna  medel  6,000  voll.  Han  inköpte  Archivum  Smo- 
landicum,  manuskript  af  Gahm,  i  12  band  och  skref 

deröfver  ett  register  på  22  ark.  Äfven  sökte  han  anskaffa 

alla  på  Visingsborg  tryckta  böcker.  Han  hopbragte  äfven 

ett  vackert  myntkabinett,  som  dock  kort  efter  hans  död 

spolierades  af  två  djeknar,  Elgmark  och  Sundberg.  Äfven 

naturaliesamlingen  fick  en  större  tillökning  af  mineralier. 

Bibliotekets  vidare  tillväxt  har  i  väsentlig  mån  berott  på 

donerande.  Några  af  de  mera  märkliga  må  här  anföras: 

Expeditionssekreteraren  J,  Adlerbeth  (1844):  1,773  n:r; 

dessa  böcker  äro  försedda  med  en  typtryckslapp :  >Ex 

bibi.  Adlerb.»  Kontraktsprosten  J.  Ståhls  i  Skirö  sterb- 

hus  (1847):  J.  Brentius,  Opera  I — VIII  samt  ̂ Unschuldige 
Nachrichten  von  Alten  und  Neuen  Theologischen  Sachen  » 

1701— 1737,  38  vol.  Komminister  S.  Linnell  (1847)  och 

prosten  N.  Lindgren  (1848):  fiere  manuskript  af  orienta- 
listen kontraktsprosten  C.  M.  Agrell.  Arne  Magnseanska 

Commisionen  i  Köpenhamn  (1848  genom  Lunds  bibi.):  en 

samling  böcker.  Kyrkoherden  i  Sventorp,  prosten  S.  Gu- 
mélius  och  hans  fru  (1850):  560  band  och  en  samling 

disputationer.  Komminister}.  E.  Lagergren  (1850) :  502 

disp.  Domkyrkosysslomannen  J.  Forsander  (1866):  4,320 
n:r,  äfvensom  Forsanders  handskrifna  material  till  Vexiö 

stifts  herdaminne  och  en  Ny  Smålands  beskrifning.  Böc- 

17 
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kerna  äro  försedda  med  en  gul  typtryckslapp :  Ex  bibiio- 
theca  J.  Forsander. 

Biblioteket  eger  en  större  samling  palaeotyper  och 

1500-talets  tryck.  Af  de  förstnämda  må  särskildt  märkas: 
Augustini  De  civitate  Dei,  fol.,  Venedig,  Nic.  Jenson,  1475, 

samt  Nicol.  Lyrse  Biblia  latina  [Nya  Test.],  Nurnberg,  And. 
Coberger  1493. 

Pä  senare  tider  hafva  böcker  ärligen  inköpts  och  bun- 

dits för  1,500  kr.  Biblioteket,  inrymdt  i  lokal  uti  dom- 

kyrkotornet, omfattar  öfver  30,000  volymer  och  med  in- 
begrepp af  de  akademiska  dissertationerna  minst  lika  mänga 

småskrifter  samt  omkring  600  handskrifter.  För  forskare 

i  teaterhistoria  må  nämnas,  att  1895  erhöll  biblioteket  af 

en  Vexiö-bo  en  samling  affischer  för  hvarje  teaterrepre- 
sentation i  Vexiö  fr.  1824  t.  n.  t. 

Böckerna  äro  stämplade  å  ryggen  med  B.  G.  IV. 

[Bibliotheca  Gymnasii  Wexionensis.] 

KALMAR  HÖGRE  ELEMENTARLÄROVERKS 

BIBLIOTEK. 

Tiden  för  bibliotekets  inrättande  är  okänd.  Det  har 

till  största  delen  tillkommit  genom  donationer,  och  den,  som 

i  detta  fall  får  anses  såsom  ett  slags  grundläggare,  är  bi- 
skop M.  G.  Wallensträle,  som  mer  än  fördubblade  det,  efter 

livad  som  finnes  anfördt  i  »Clerus  Calmariensis»  af  Löfgren. 

Ehuru  en  stor  del  förstördes  genom  eldsvådan  1800,  har 

det  dock  vuxit,  genom  fortsatta  donationer,  äfvensom  ge- 
nom den  skyldighet,  som  ålåg  hvarje  prests  sterbhus  att 

till  biblioteket  skänka  något  arbete.  Anmärkningsvärd  är 

den  s.  k.  Linnerhjelmska  samlingen,  utgörande  omkr.  1,500 

volymer  samt  ganska  många  handskrifter,  alltsammans  förut 
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tillhörigt  kanslirådet  och  riksheraldikern  Jonas  Carl  Linner- 
hjelm  på  Ebbetorp.  Vidare  märkas  kanslirådet  P.  Wijks 

bibliotek,  lektor  N,  G.  Sandbergs  på  1780-taIet  skänkta 
boksamling  samt  biskop  Henning  Skyttes  till  1,450  voi. 

uppgående  bibliotek:  teologi,  juridik  och  politik,  hvilket 

1758  testamenterades  af  nämde  biskops  dotterson,  lands- 
höfdingen  G.  F.  Rothlieb.  I  senare  tid  hafva  tre  större 

boksamlingar  tillfallit  biblioteket,  nämligen  större  delen  af 

prosten  d:r  A.  Sandbergs  i  Madesjö  samlingar;  lektor  N. 

P.  Ljunggrens  boksamling,  på  grund  af  testamente;  och 

slutligen  lektor  A.  Sjöstrands  betydande  boksamling,  hufvud- 
sakligen  i  historia,  hvilken  han  vid  sitt  afskedstagande  ocii 

afflyttning  från  orten  lemnade  till  biblioteket. 

Eric  Casper  Rooswal,  lektor  och  konsistorienotarie  i 

Kalmar,  utgaf  en  »Förteckning  öfver  donationer  för  Calmar 
gymnasii  och  stiftsbibliotek  samt  dess  cabinetter  och  cassa 
som  till  honom  blifvit  öfveriemnade  af  Damer  och  Herrar 

af  ynnest  för  vitterhet  och  kunskaper».  Ar  1797  utkom 

»Regler  för  utlåning»,  undert.  M.  G.  Wallenstråle  jemte 

öfrige  consistoriales  V*  I797-  Ar  1830  utkom  »Förteckning 

på  den  Boksamling  som  framlidne  Cancellierådet  och  Rid- 

daren Pehr  Wijk  testamenterat  till  Gymnasii-Bibliotheket  i 

Calmar»,  Calmar,  4:0,  7  opag.  sid.  Ar  1833  utkom  »För- 

teckning på  de  böcker  som  till  Calmar  Stifts  och  Gym- 

nasii Bibliothek  blifvit  inköpte  under  de  10  sednast  för- 

flutna åren:*,  Calmar,  8:0,  8  sid.  Är  1876  utkom  tryckt  >>För- 
teckning  öfver  Kalmar  H.  Elementarläroverks  Boksamling. 

Afslutad  i  November  iS76y>,  232  sid.  8:0  Den  upptager 

en  mängd  sällsynta  böcker  från  16-  och  1700-talen.  Den 

nyare  litteraturen  är  ytterst  sparsamt  representerad.  (Linner- 
hjelmska  samlingen  är  i  katalogen  betecknad  med  L.  S.) 

Biblioteket  omfattar  f.  n.  omkring  17,000  volymer.  Såsom 

märke  har  användts  en  svartstämpel :  B.  G.  C.  (Bibi.  Gymn. 

Calm.)  inom  en  ram  af  rössjor  och  cirklar,  men  numera 
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begagnas  en  oval  blåstämpel:  Läroverks  Biblioteket  i 
Kalmar. 

VISBY  ELEMENTARLÄROVERKS  BIBLIOTEK. 

Detta  grundades  hufvudsakligen  genom  en  donation 

böcker  af  prosten  Gustaf  Lutteman  i  Hafdhem  (död  1818). 

Visby  gymnasium,  som  grundades  1821,  är  numera  för- 
enadt  med  den  forna  skolan  och  dess  bibliotek,  försedt 

med  ett  märke  i  typtryck :  Wisby  KongL  Gymnasii  Biblio- 
thek.  Numera  är  biblioteket  försedt  med  ett  liknande  märke 

inom  linieram:  Wisby  Elementar-Läroverks  Bibliothek.  Det 

består  nu  af  omkring  r  2,000  band.  Bland  märkliga  manu- 
skript må  nämnas: 

Snidkarenes  Skråå  och  Råcke  Dreyeines  uthi  Wisby,  anno  1655. 
Chiromanthia  1692, 
Skräddarlagets  i  Wisby  Artide  (21  sid.)  1623. 
Gotlands  historia  (4:0,  I,  334  sid.;  II  60 -f  166  sid.);  Beskrifning 

öfver  Gotlands  socknar  (4:0,  166  sid.);  Anteckningar  om  runstoder,  run- 
kors  och  runristade  griftstenar  samt  åtskilliga  andra  runristningar  på  Got- 

land (4:0,  113  sid.)  —  alla  tre  handskrifter  af  J.  G.  Klingvall. 

CARLSTADS  ALLMÄNNA  LÄROVERKS  BIBLIOTEK. 

Carlstads  gymnasium  härstammar  från  Carl  XI:s  tid, 

men  utvidgades  är  1759  genom  Adolf  Fredriks  frikostig- 
het och  nämdes  Gymnasium  Adolpho  Fridericianum. 

Dess  bibliotek  synes  egentligen  blifvit  grundlagdt  genom 

superintenden  Andreas  Birgeri  Kilanders  (d.  1673)  bok- 
samling, som  af  enkan  Elsa,  född  Westerman,  »lemnades 

antingen  till  skänks  eller  för  betalning  till  gymnasium  i 

Carlstad».  (Rhyzelius).  »Sedan  superintendenten  Kilanders 
bibliothek  efter  dess  död  blifvit  till  gymnasium  aflevereradt, 
så  hafver  dervid  sedan  mera  allvar  blifvit  continueradt,  och 

efter  den  författning,  som  till  dess  förökande  kunnat  vid- 



tagas,  bokförrådet  nog  stigit»,  skrifver  F.  Fryxell  i  Hi. 

storisk  berätelse  om  gymnasium  och  scholan  i  Carl- 

stad (Sv.  Merc.  1759  s.  280— -297).  Vid  den  stora  bran- 
den 17 19  räddades  biblioteket,  men  1752,  då  staden  ånyo 

af  brann,  kom  elden  så  hastigt  öfver  gymnasiehuset,  att 

biblioteket  blef  lågornas  rof.  Blott  8  arbeten,  som  voro 

utlånta,  räddades.  Det  nya  biblioteket  grundlades  1756 

genom  hofjunkaren  Johan  Adrian  Rosenadier,  som 

skänkte  till  gymnasium  sin  faders,  statssekreteraren  och  cen- 
sor librorum  Johan  Rosenadiers  böcker,  »ett  vackert  och 

ansenligt  bibliothek».  Derefter  skänkte  brukspatronen  Johan 

Henrik  von  Rappholt  på  Risberg  (d.  1768)  Moreris, 

Bayles  och  Chaufepiés  lexika.  D,  ̂ Vu  I794  förklarade 
biskopen  d:r  Herman  Schröderheim  till  protokollet  i 

konsistorium,  att  han  til!  lärosätet  förärade  sin  boksamling, 

hvilken  efter  hans  död  komme  att  med  gymnasiibiblioteket 

förenas.  Ar  1836  utsände  biskopen  C.  A.  Agardh  tryckta 

anteckningslistor  för  gåfvor  till  Carlstads  bibliotek;  de  två 

första  sidorna  upptagas  af  en  motiverad  vädjan  till  »sådane 

män  som  inse  kunskapernas  och  upplysningens  värde». 

Genom  denna  insamling  bildades  en  fond,  hvilken  nu  upp- 
går till  öfver  15,000  kr.,  af  hvilken  räntorna  till  större  eller 

mindre  del  årligen  användas  för  bokinköp.  Är  1844,  då 

den  informella  upplösningen),  af  Götiska  förbundet  skedde, 

öfverlemnade  förbundet  —  sedan  Vitt.-,  Hist.-  och  Ant.- 

Akademien  fått  uttaga  förbundets  handlingar  och  ett  litet 

antal  vol.  —  sin  boksamling  till  gymnasiibiblioteket.  Ar 
1876  mottogs  en  donation  af  omkr.  2,000  n:r  efter  kommi- 

nistern i  Lugnsund  L.  J.  Alsterblad.  Ar  1889  skänkte 

biskop  C.  H.  Rundgren  på  sin  7o:de  födelsedag  en  bok- 
samling af  1,742  arbeten. 

Bland  märkliga  manuskript,  som  biblioteket  eger,  må, 
utom  de  som  af  Hammarin  i  Carlstads  Stifts  Herdaminne 

I  s.   130 — 31   anföras,   äfven  nämnas  en  handskrift  från 
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Medeltiden  af  Magnus  Erikssons  Lands-  och  Stadslag,  om 
hvilken  handskrift  kan  ses  i  Schlyters  upplaga  af  Lands- 

lagen, Lund  1862,  företalet  sid.  XXX,  och  hans  uppl.  af 

Stadslagen,  Lund  1865,  sid.  IX.  Bibliotekets  märkligaste 

paleotyp  torde  vara  en  upplaga  af  Nicol.  de  Lyra's  bibel- 
kommentar, Niirnberg  1497. 

Biblioteket  innehåller  f.  n.  omkr.  18,000  vol.  Någon 
tryckt  katalog  finnes  ej.  I  äldre  tider  märktes  böckerna 

med  ett  handskrifvet :  Ex  Bibliotkeca  Gymnasii  Carol- 

stadiensis,  der  icke,  såsom  ofta  hände,  särskild  anteckning 
gjordes  om  att  en  bok  blifvit  skänkt,  t.  ex.:  »Skänkt  till 

Carlstads  Gymnasii-Bibliothek  af  — .»  Derefter  var  märket 
ett  likaledes  handskrifvet:  »Karlstads  Läroverks  Bibliotek». 

Först  för  omkring  25  år  sedan  började  användas  en  oval 

blåstämpel:  Lärcnferks  Biblioteket  Karlstad. 

HERNÖSANDS  HÖGRE  LÄROVERKS  BIBLIOTEK. 

Enligt  bibliotekets  första  räkenskapsbok  inköptes  första 

boken  1728.  »Hernösands  gymnasium  är  ett  ibland  de 

gamla,  fullkomliga  och  ansenliga  gymnasier  i  riket.  Det 

instiftades  af  drottning  Christina  år  1648.  gillades  af  stän- 
derna på  riksdagen  år  1649  ̂ ^h  var  i  fullkomligt  stånd 

under  dess  förste  rector,  mag.  Petrus  Plantin  år  1650.  Det 

har  emellertid  haft  svåra  öden;  ty  är  17 10  d.  20  Sept. 

blef  det,  med  nästan  hela  staden,  i  grund  brändt  af  en 

häftig  vådeld,  men  vardt,  genom  d.  v.  lectorn,  s.  m.  bi- 
skopen i  Göteborg,  d:r  Georg  Wallins  pådrift  härligare 

äteruppbygdt,  att  han  det  med  egen  oration  och  annan 

högtidlighet  inviga  kunde  d.  2  Nov.  171 1,  då  han  öfver 
dess  dörr  låtit  inrista:  OYJEN  EmTS2  KJKON.  Dock, 

detta  oaktadt,  instego  om  natten  d.  4  April,  eller  4:de  dag 

Påsk,  1714,  några  vanartiga  skolepiltar  genom  ett  uttaget 
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fönster  in  uti  detta  vackra  lärohus  och  satte  der  eld  uppå, 

så  att  det  jemte  en  del  af  staden  ömkeligen  lades  i  aska. 
Derefter  undér  det  svåra  kriget  blefvo  lektionerna  hållna 

uti  enskilda  hus  i  staden,  och  sedan  ryssarne  honom  i 

pingstveckan  år  1721  alldeles  af  bränt,  uti  kringliggande 

byar  och  gårdar,  efter  kongl.  tillstånd  af  d.  31  nästfölj. 

Augusti.  Omsider  efter  nådigst  beviljadt  timmer  och  pen- 
ninge-sammanskott  af  stiftets  innebyggare,  är  det  nu  [detta 

skrefs  1752]  stående  gj/mnasiihus,  efter  elfva  års  ödesmål, 

blefvet  fullbordadt»  (Rhyzelius).  —  Det  synes  antagligt,  att 
detta  »ansenliga»  gymnasium  egt  böcker  före  ofvannämda 

fruktansvärda  händelser;  man  vet  emellertid  ingenting 

derom.'^'  Den  första  ledningen  till  en  Hernösands  gymnasii- 
bibliotekshistoria  har  man  af  bibliotekets  första  räkenskaps- 

bok; enligt  densamma  inköptes,  som  ofvan  nämts,  första 

boken  1728.  Vid  befarad  fiendtlig  landstigning  1742  fördes 

bibliotekets  boksamling  i  två  lass  till  Dals  socken.  Ar  1767 

utgjorde  samlingen  800  volymer.  Då  Hernösands  nya  gym- 

nasiihus  1791  invigdes,  skänkte  prof.  J.  H.  Lidén  till  gym- 
nasiets bibliotek  150  band  i  åtskilliga  vetenskaper,  äfvensom 

året  derpå  öfver  1,000  musikalier.  Kanslirådet  A.  Schönberg 

(d.  181  i)  testamenterade  sitt  bibliotek  till  Gefle  gymnasium, 

med  förbehåll  att  de  derigenom  uppkomna  dupletterna 

skulle  gifvas  till  Hernösands  gymnasium  (Biogr.  Lex.). 

Dessa  böcker  anlände  först  på  1840-talet.  Genom  andra 

skänker  och  inköp  hade  samlingen  i  början  af  1800-talet 

ökats  till  något  öfver  3,000  voh^mer;  för  närvarande  räknar 
det  närmare  1 0,000,  disputationer  m.  m.  oberäknade.  En 

stor  del  af  samlingen  utgöres  af  teologisk  litteratur,  för- 

nämligast från  1 600-  och  1 700-talen,  men  äfven  åtskilligt  från 

1500-talet,  såsom  t.  ex.  på  svenska:  Gustaf  I:s  bibel,  »Röda 
boken»  m.  ni.     I  manuskript  finnes  åtskilligt,  dock  ej  af 

*  Att  Hernösands  kyrka  egt  böcker  redan  i  början  af  i6oo-talet, 
kan  mnn  sluta  af  ett  folioblad,  som  finnes  i  Kongl.  Bibliotekets  Ex-libris- 

—  263  — 



större  värde,  undantagandes  konung  Christoffers  Landslag 
och  Hans  Jonas  Tunaei  Herdaminne  eller  Hernösands  Stifts 

Präst-Krönika.      Rariteter  eljes  inga. 

MALMÖ  HÖGRE  ELEMENTARLÄROVERKS 

BIBLIOTEK. 

I  Malmö  rådhusarkiv  förvaras  en  bulla  af  päfven  Inno- 
centius  VII,   1406,  hvari  han  gifver  tillåtelse  att  upprätta 

samling,  å  hvilket,  inom  en  träsnittsram  afsedd  för  titelblad,  läses  följande 

tryckta  text,  som  här  i  fototypi  ses:  ' 

^Ma  åt  fotå^m  tä 

fånwt  Ada  Qbn^to^na  ttn 

ANNO  lé29. 

Se  Warmholtz  658  o.  f. 
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en  skola  i  Malmö;  likväl  är  okändt,  om  detta  hade  någon 

vidare  påföljd.  Men  sedan  Reformationen  blifvit  i  Malmö 

genomförd,  upprättades  år  1529,  med  tillåtelse  af  konung 

Frederik  I,  ett  gymnasium,  som,  upprätthållet  genom  in- 
dragna andliga  gods,  berömUgt  fortsatte  sin  verksamhet  till 

är  1537.  Derefter  anordnades  den  offentliga  undervisningen 
i  staden  i  enlighet  med  den  för  hela  Danmark  gällande 

skolundervisningen  i  kyrkoordinansen  af  1537.  I  följd  häraf 
inrättades  en  latinskola  med  fyra  klasser  och  en  rektor 

samt  till  en  början  tre  kolleger,  h vilkas  antal  sedermera 

ökades.  Malmö  skola  har  deltagit  med  rikets  öfriga  läro- 
verk i  skolväsendets  utveckling  och  är  sedan  1856  högre 

elementarläroverk. 

Skolans  arkiv  är  till  omfånget  det  största  af  de  skånska 

skolarkiven  och  innehåller  mänga  intressanta  och  upp- 
lysande handlingar.  Biblioteket  grundades  först  1670,  vid 

hvilken  tid  Petrus  Sture  var  rektor  i  Malmö;  det  har  till 

större  delen  tillkommit  genom  donationer.  Ar  1873  utkom, 

tryckt,  »Katalog  öfver  Malmö  elementarläroverksbibliotek 

till  och  med  1871»  och  1881:  »Supplement  N:o  i  till 

Katalog  öfver  Malmö  Elementarläroverks  Bibliotek  till  och 

med  1881  jemte  Bihang»,  tr.  hos  Bäåth,  Malmö.  Sistnämda 

supplements  Bihang  innehåller  en  förteckning  öfver  böckerna 

i  det  s.  k.  »Dringelbergska  libreriet  >  =^  hvilket,  tillhörande 

*  Om  detta  läses  följande  i  Sv.  Konv.  Lex.  1  (1845),  sid.  343: 
sProfessor  N.  H,  Sjöborg  omtalar  i  sinn  .Xnmärkningar  öfver  Malmöhus 

län  samt  Malmö  stads  historia  ocli  besla-ifningj  en  al"  forntidens  vittre 
adelsmän,  Henrik  Dringelberg,  hvars  slägt  någon  tid  lärer  kallat  sig 
Drestelberg,  som  bodde  i  Malmö.  Han  bygde  ett  kapell  vid  östra 
ändan  af  Caroli  tyska  kyrka  samt  inrättade  därstädes  ett  fordom  mycket 
berömdt  bil)liotek,  kalladt  Dringelbergs  Libreri,  hvars  qvarlefvor  ännu 
befinnas  på  en  hylla  i  detta  instängda  rum  bakom  altaret  och  bestå  af  Au- 
gustini  arbeten,  Luthers  postilla,  hans  disputationer  och  stridsskrifter,  bibel- 

tolkning m,  m.,  41  band,  alla  in  folio.  Linné  tillägger  »chronologia  och 
lexica>.    Någon  del  af  den  gamla  boksamlingen  skall  hafva  blifvit  flyttad 
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S:t  Petri  kyrka  i  Malmö,  förvaras  i  Malmö  elementarläro- 

verks bibliotek.  Dessa  böcker  äro  i  folioformat  och  bundna, 
dels  i  hvita,  dels  i  bruna  pressade  skinnband,  hvilka  synas 
hafva  i  hörnen  varit  skodda  med  metall,  men  äro  illa  med- 

farna och  bära  mer  eller  mindre  tydliga  spår  efter  kedja, 
hvarmed  de  varit  fastade  vid  pulpeter.  Många  af  böckerna 
äro  äfven  svårt  angripna  af  fukt,  sä  att  bladen  vid  hand- 
terande  nästan  falla  sönder.  Förteckningen  upptager  40 
n:r  teologiska  böcker,  af  Augustinus  och  Luther,  tryckta  i 
Basel  och  Wittenberg. 

Nämda  katalog  med  supplement  omfattar  4,630  vol. 

För  närvarande  uppgår  biblioteket  till  närmare  6,000  vo- 

lymer. 
Böckerna  äro  märkta  med  en  blästämpei:  Malmö  högre 

Elementarläroverk,  med  kunglig  krona  öfver,  inom  en  oval. 

HELSINGBORGS  ALLMÄNNA  LÄROVERS 

BIBLIOTEK. 

Biblioteket  grundades  vid  midten  af  1850-talet  och 
tillväxte  obetydligt  före  1867,  då  läroverket  blef  på  båda 

till  Lunds  akademi-bibliotek.  Förmodligen  hur  inrättningen  af  detta  »lib- 
reri»  till  slutet  af  1500-talet.  Dringelbergska  kapellet  lärer  blifvit  borttaget 
omkring  1 790.  v  —  Dessa  iippgifter  tarfva  delvis  rättelse.  Ofvannämde 
Henrik  Dringelberg  var  myntmästare  i  Malmö,  fader  till  Johan  Dringel- 
berg,  sockneherre  i  Malmö  och  kanik  i  Lund  (död  omkring  1510),  hvilken 
jemte  sin  syster  Dorothea  gjorde  donationer  till  Lunds  domkyrka,  Nämde 
Henrik  bygde  väl  ett  kapell,  men  ej  till  Caroli  kyrka  (hvilken  bygdes  1686 
— 93),  utan  tiU  S:t  Petri  kyrka,  eller  som  den  då  kallades  »Ecclesia  Petri 
et  Pauli  apostolorum»  (grundlagd  1319).  Detta  Dringelbergska  kapell 
(^Heliig  tre  kongers  kapell) )  refs  1792.  Jfr  Isberg,  Bidrag  till  Malmö 
stads  historia.  (Malmö  1895,  sidd.  5,  19.)  Är  uppgiften,  att  ofvan- 

nämde Henrik  Dringelberg  grundat  slibreriet^ ,  sann,  skulle  dess  inrättande 
börjat,  icke  i  slutet  af  1500-talet,  utan  i  slutet  af  1400-talet,  hvarefter 
det  sedan  af  hans  efterkomrafinde  tillökats. 
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linierna  fullständigt.  Det  innehåller  nu  omkring  4,000  band. 

Böckerna  äro  märkta  med  en  större  blåstämpel:  Helsing- 
borgs Allm.  Lärotferks  boksamling.  Detta  märke  har  sedan 

medlet  af  1880-talet  varit  i  bruk.  Förut  märktes  böckerna 

genom  handskrifven  anteckning  pä  permens  innersida.  Full- 
ständig realkatalog  är  upprättad. 

CHRISTIÄNSTADS  HÖGRE  ALLMÄNNA  LÄROVEKS 

BIBLIOTEK. 

Samtidigt  med  stadens  grundläggande  1612  förord- 

nade Christian  IV^,  att  en  s,  k.  trivialskola  skulle  inrättas, 
»hvorudi  ungdomen  kann  bliffue  uptuchtett  og  uti  boge- 

lige  konster  förbedrett».  Under  svensk-danska  kriget 

1675 — 79  blef  skolhuset  af  danskarne  uppbrändt,  men  ett 
nytt  uppfördes  1686.  Ar  1835  blef  ett  nybygdt  lärohus 

invigdt,  dä  stadens  folkskola  inrymdes  i  samma  bygnad 
som  »lärdomsskolan  ,  såsom  den  efter  1820  nämdes.  Ar 

1840  blef  en  ytterligare  läroinrättning  i  denna  bygnad  in- 

rymd, nämligen  en  apologist-skola  med  2  lärare.  I  följd 
af  1849  års  skolordning  blef  apologistskolan  s.  å,  förenad 
med  lärdomsskolan  till  ett  läroverk  med  klassisk  och  real- 

linie.  Ar  1858  blef  skolan  utvidgad  till  ett  ä  båda  linierna 

fullständigt  högre  elementarläroverk.  Pä  grund  af  lärjunge- 
antalets tillväxt  måste  den  nuvarande  läroverksbyggnaden 

uppföras,  hvilken  blef  färdig  och  invigd  är  1875.  När 

skolans  bibliotek  först  uppkom,  är  okändt;  dock  lär  det 

redan  i  början  af  1600-talet  funnits  några  böcker,  som  räk- 

nats för  skolans  tillhörighet.  En  samUng  böcker  af  1500- 

talets  tryck  {30  st.)  torde  vara  dess  ursprungliga  grund- 
stomme. Dess  tillväxt  har  väl  egentligen  skett  genom  inköp; 

dock  lär  äfven  en  och  annan  hafva  skänkt  eller  donerat 

böcker,  såsoir»  tvä  herrar  Appelberg,  af  hvilka  den  ene  var 
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hofrättsrådet  och  skolinspektören  Wilh.  Appelberg  (f.  1791, 

d.  1866),  prosten  von  Sydow  m.  fl.  Ar  1866  skänkte 

kyrkoherden  H.  D.  J.  Wallengren  i  Farhult  en  välordnad 

insektssamling  om  1,105  ̂ '^t  "^^d  h vilken  följde  fullständig 
förteckning,  och  några  af  gifvaren  författade  entomologiska 
arbeten.    Biblioteket  omfattar  närmare  11,000  vol. 

HALMSTADS  ELEMENTARLÄROVERKS 

BIBLIOTEK. 

Detta  läroverk,  hvilket  pä  1860-talet  från  lägre  för- 

vandlades till  högre  elementarläroverk*,  hade  vid  denna 
förändring  redan  ett  ganska  betydligt  bibliotek.  Till  Halm- 

stads elementarläroverk  hade  nämligen  genom  testamen- 
tariska  förordnanden  af  d.  26  Nov.  1855  och  9  Okt. 

1858  öfverstelöjtnanten  Florus  ToU  och  hans  maka  Annette 

Westberg  öfverlemnat  dels  sin  boksamling  och  dels  en 

penningsumma  för  boksamlingens  vård  och  tillökning,  med 
rätt  för  staden  Halmstads  innevånare  att  erhålla 

boklån.  I  en  uppsats  i  Hallandsposten  d.  19  Okt.  1888 
läses  om  Tollska  biblioteket  bl.  a. : 

Den  pä  biblioteket  sig  belöpande  testatnentsaudelen  uppgår  f.  \\.  till 
kr.  6,840  och  67  öre.  Räntan  härå  efter  6  %  utgör  kr.  410;  44.  Med 
denna  summa  ökad  med  influtna  medel  för  boklån  utöfver  100  kr.  —  högst 
är  1878  med  175:  50  och  lägst  ar  1884  med  63  kr.  —  bestridas  utgifter 
för  hyra,  bibliotekariearvode,  bokinköp,  inbindning,  anskaffande  af  skåp 
och  hvad  för  öfrigt  fordras  för  bibliotekets  vidmakthållande.  Genom  lyck- 

liga omständigheters  sammanträffande  har  denna  tillgäng  hittills  medgifvit 
ärliga,  icke  obetydliga  bokinköp,  h varför  biblioteket  är  i  tillfälle  att  i 
ganska  rikligt  mått  erbjuda  allmänheten  nyttig  och  nöjsam  läsning.  1 
förbigående  må  nämnas,  att  afgiften  är  satt  så  lågt  som  25  öre  i  månaden 
och  2  kr.  pr  ar  för  enkelt  boklån.  Den  äldre  af  testamentgifvarne  öfver- 
lemnade  samlingen   omfattar   det  värdefullaste   af  franska  litteraturen  på 

*  Halmstads  allmänna  skola  är  gammal  redan  i  början  af  i50o-taiet 
omtalas  5  den  Latinske  skole  och  den  Danske  skole». 
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franska  språket  under  I7:de,  i8:de  och  förra  hälften  af  detta  århundrade. 
Dermed  följde  ock  religiösa,  historiska,  skönlitterära  och  resebeskrifvande 
arbeten  i  godt  urval.  Alla  dessa  brancher  hafva  sedermera  stärkts  genoni 
de  arbeten  som  af  staten  öfverlemnats  samt  genom  nya  inköp,  hvarjemte 
en  och  annan  med  gåfvor  omhuldat  biblioteket.  Detta  har  nu  den  om- 

fattning och  det  qvalitatira  värde,  att  helt  säkert  högst  ft,  om  ens  någon 
af  vårt  lands  mindre  städer  har  att  uppvisa  maken.  Biblioteket  står  under 
Halmstads  elem.  läroverks  inspektörs  och  kollegii  öfverinseende  och  för- 

valtning, hvaraf  följer,  att  dess  räkenskaper  äro  i  den  mening  offentliga, 
att  de  i  likhet  med  läroverkets  öfriga  insändas  till  och  i  sista  hand  gran- 

skas af  Kammarrätten.  Biblioteket  är  således  en  offentlig  institution  under 
offentlig  kontroll.  Såsom  borgen  för  valet  af  böcker  må  här  anföras,  att 
bokinköp  föreslås  af  en  boknämd,  bestående  af  rektor  och  bibliotekarien 
såsom  sjelfskrifne  medlemmar  samt  dessutom  3  af  kollegium  utsedde,  hvar- 
efter  kollegium  eger  beslutanderätt. 

»Katalog  öfver  Tollska  Biblioteket,  tillhörigt  Halmstads 

Elementarläroverk»  utkom  1861  och  ny  upplaga  1869  samt 

Suplement  1869 — 1877  (Halmstad  1878).  »Förslag  till  stad- 
gar för  Tollska  Biblioteket»  utkom,  Halmstad,  1871. 

Utom  det  Tollska  allmänna  biblioteket  eger  läroverket 

omkr.  1,500  band. 

På  insidan  af  hvarje  bokperm  skrifves:  »Halmstads 

allm.  läroverks  bibliotek»  och  på  ett  par  ställen  in  i  hvarje 

bok  anbringas  en  blåstämpel:  Elem.  Lärcn>erkets  Bibliotek 
Halmstad. 

VESTERVIKS  HÖGRE  ALLMÄNNA  LÄROVERKS 
BIBLIOTEK. 

Före  1835  bestod  Vesterviks  elementarskolas  biblio- 

tek egentligen  af  läroböcker  och  lexika  för  utlåning  till 

obemedlade  lärjungar,  men  nämda  år  erhölls  en  samling 
diverse  böcker  genom  testamente  af  rektor  Malmström, 

och    1848   ökades  det  med  en  större  boksamling  i  en 
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mängd  ämnen  jemte  en  rikhaltig  manuskriptsamling,  do- 
nerade af  den  samma  år  aflidne  rådmannen  E,  R.  Havton. 

Enligt  den  1859  utfärdade  nya  läroverksstadgan  skulle 
läroverkets  boksamling  katalogiseras,  hvilket  arbete  blef 

verkstäldt  af  den  1860  utnämde  bibliotekarien,  läroverks- 

adjunkten C.  L.  Hanström.  Sedan  dess  har  biblioteket 

betydligt  tillväxt,  till  en  del  genom  inköp,  men  mest  genom 

gåfvor,  synnerligast  från  det  1855  stiftade  och  ännu  fort- 
farande Läsesällskapet  i  Vestervik.  Särskildt  må  nämnas; 

donationen  af  ofvan  nämde  Hanströms  boksamling,  h vilken 

tillföll  biblioteket  efter  hans  död  1881,  utgörande  800  band 

i  mestadels  historia  och  statistik  samt  filologi  och  utländsk 

vitterhet,  äfvenså  rektor  Kajerdts  gåfva  af  2  a  3CX)  band 

läroböcker.  Hela  boksamlingen  uppgår  nu  till  öfver  8,000 

band,  häri  ej  inberäknade  disputationer,  läroverksprogram, 

predikningar  m.  m. 

JÖNKÖPINGS  HÖGRE  ELEMENTARLÄROVERKS 
BIBLIOTEK. 

Detta  läroverk  leder  sina  anor  från  den  är  1636  å 

Visingsö  upprättade  skolan,  hvilken  år  1816  flyttades  till 

Jönköping.  Stadens  lärdoms-  och  apologistskolor  äro  sedan 

1849  förenade  till  en,  under  namn  af  Högre  elementar- 
läroverk. Dess  bibliotek,  f.  n.  uppgående  till  öfver  9,000 

band,  är  delvis  af  ganska  hög  ålder.  Braheska  biblioteket 

på  Visingsö  tillhörde  fordom  skolbiblioteket,  men  vid  prest- 
mötet  i  Vexiö  1836  beslöts,  att  det  skulle  förflyttas  till  Vexiö 
och  förenas  med  dervarande  stiftsbibliotek.  Dock  finnas 

ännu  några  exemplar  af  detsamma  qvar,  bl.  a.  tryck  från 

Visingsborg.  Frän  början  synes  biblioteket  egentligen  hafva 

tillkommit  genom  gåfvor  frän  sterbhus  efter  aflidne  lärare 

och   prester.     På  senare  tider  har  det  ökats  dels  genom 
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inköp  och  dels  genom  större  gåfvor.  Bland  donatorer  mä 

särskildt  nämnas  följande:  hofrättssekreteraren  F.  Witthoft, 

prosten  J.  M.  Almqvist  i  Skärstad,  häradshöfdingen  O.  E. 

Wijkmark  och  presidenten  H.  v.  Gegerfelt,  genom  hvars 

testamentariska  disposition  läroverket  erhöll  rättighet  att  af 

hans  efterlemnade  värdefulla  boksamling  utvälja  hvad  som 

kunde  vara  för  detsamma  af  vigt  att  ega.  Dessutom  er- 
håller biblioteket  det  tryck,  som  med  statsanslag  utgifves. 

Såsom  egaremärke  användes  en  blåstämpel:  Jönköpings 

Högre  Elementar- Läroverk. 

VENERSBORGS  HÖGRE  ALLMÄNNA  LÄROVERKS 

BIBLIOTEK. 

Venersborgs  högre  läroverk  räknar  sin  början  från  år 

1840;  förut  fans  i  staden  endast  en  apologistskola.  Biblio- 
teket är  hopkommet  genom  dels  en  af  generalauditören  E. 

G.  Gyllenheim  redan  till  apologistskolan  skänkt  samling 

böcker,  kartor  m.  m.,  hvaröfver  tr.  förteckning  utkom  1829, 

dels  inköp  för  läroverkets  medel,  dels  gåfvor,  af  hvilka 

likväl  ingen  varit  af  större  omfattning.  Katalog  öfver  Ve- 
nersborgs H.  Elementarläroverks  Bibliotek  utkom  1878, 

Venersborg,  tr.  hos  Bagge  och  Pettersson.  Den  upptager 

omkring  4,000  band,  nästan  uteslutande  nyare  litteratur. 

Under  rektor  C.  A.  v.  Sydows  tid  stämplades  vid  inbind- 
ningen  böckerna  med  IF.  H.  E.  B.  i  ryggen. 

NORRKÖPINGS  HÖGRE  ALLMÄNNA  LÄROVERKS 

BIBLIOTEK. 

Norrköpings  skolas  ålder  känner  man  ej  med  visshet, 

emedan  dess  arkiv  förstördes  genom  »ryska  branden»  17 19. 
Men  hvad  man  med  säkerhet  vet,  är,  att  i  Norrköping  fanns 
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skola  redan  1552,  då  Claudius  Bothvidi  d.  ä.  var  rektor 

vid  densamma.  Ar  1650  blef  den  trivialskola.  Dess  läro- 

verkshus, handlingar  och  böcker  förstördes  alldeles  af  rys- 
sarne, då  de  d.  30  Juli  1719  brände  staden.  Sedan  skolan 

åter  upprättats,  fick  den  först  så  småningom  ett  bibliotek. 

Ar  1785  bestod  det  blott  af  Broocmans  Bibel  in  4:0  samt 

7  kartor,  uppklistrade  pä  väf.  Ar  1786  erhöll  skolan  2 

glober  af  handl.  Johan  Kuhlman;  s.  å.  Lexicon  Upsaliense 

af  grosshandl.  J.  N.  Lindahl  och  Lotters  stora  charta  öfver 

Europa  af  bokhållaren  Wiman.  Ar  1787  erhöll  skolan  Sjö- 
grens lexikon  af  rådmannen  Jäderholm  och  1788  Curcellei 

Nov.  Test.  Gr.  af  fabrikören  Körners  sterbhus;  1795  för- 
ärade handlanden  Bohman  en  väl  inbunden  atlas  med  26 

kartor.  Ar  1797  skänkte  en  »ädelsinnad  stadens  innevå- 
nare» 316  nya,  väl  konditionerade  band.  Densamme  skänkte 

äfven  två  stora  prydliga  skåp  och  en  graverad  kopparplåt, 

afsedd  för  Ex-libris,  på  det  att  skolans  böcker  skulle 

blifva  försedda  med  egaremärke.  (Se  vidstaende  afbild- 
ning.)  Så  småningom  ökades  biblioteket  genom  köp  och 

gåfvor,  framförallt  af  grosshandl.  J.  N.  Lindahl  —  hvilkens 

skänkta  böcker  dock  uppgifvits  ha  vid  en  eldsvåda  (18 12.?) 

brunnit  upp  —  och  öfverdirektören  Carl  Bernhard  Wad- 
ström  och  dennes  fru,  Ulrika  Westerberg,  hvilka  genom 

testamente,  dateradt  Paris  17  Ventose  Fan  7  [=  Vs  1799J, 
skänkte  Norrköpings  skolas  bibliotek  2,087  band  kemi, 

mineralogi,  fysik  och  naturhistoria  jemte  handskrifter,  rit- 
ningar, gravyrer,  glober  m.  ni.  Genom  upprepade  skänker 

pä  1850-  och  60-taIen  af  expeditionssekreteraren  C.  W. 
Ringborg  ökades  biblioteket  med  6  å  7,000  band.  Härtill 

kom  1878  en  gåfva  af  4,900  volymer  från  brukspatron  P. 
A.  Wassrin.    Biblioteket  omfattar  nu  öfver  26,000  n:r. 
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NYKÖPINGS  HÖGRE  ELEMENTARLÄROVERKS 
BIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek  grundades  af  rektor  P.  Flodmark,  som 

1774  dertill  skänkte  »50  st.  böcker  och  30  åtskilliga  slags 

manuscripta».  Genom  prosten  H.  Nyléns  i  Tuna  testa- 
mente 1 8 19  erhöll  läroverket  sin  första  mera  betydande 

boksamling,  hvilken  omfattade  528  band. 

Under  1840-,  50-  och  60-talen  erhöllos  åtskilliga  större 
eller  mindre  boksamlingar,  af  hvilka  följande  må  nämnas: 

Af  kammarherren,  grefve  L.  Creutz,  1840,  58  arbeten; 
T>   hofkamrer  R.  Westerberg  1848,  70  volymer,  samt  ytterligare  s.  å. 

150  almanackor; 
»   Nyköpings  bildningsförening  1856,  300  vol.; 
»   f.  d.  rektorn,  prosten  Bergholm  i  Runtuna  1856  42  band; 
»   boktryckaren  Z.  Haeggström  1857,  en  boksamling  ur  hans  förlag; 
;v   häradshöfding  A.  Svensson  1859,  90  vol.; 
v   Lindhska  firman  i  Örebro  1859,  219  vol.; 

bokhandlaren  P.  A.  Huldberg  1859,  235  vol.; 
rådman  Ekstrand  i  Nyköping  1860,  52  vol.; 

>   major  Rylander  1861,  omkr.  300  vol.; 
magistratssekreteraren  Lilja  1863,  omkr.  100  vol.; 

'   boktryckaren  P.  E.  Winge  1863.       samling  böcker; 
/'   friherre  Jacques  De  Geer,  vid  dess  aflyttning  från  Stjernholm,  en 

större  samling  böcker,  hufvudsakligen  bestående  af  äldre  franske 
författare. 

Böckerna  äro  märkta  med  en  blåstämpel:  Högre  Ele- 
mentarläroverket i  Nyköping. 

ÖREBRO.    CAROLINSKA  LÄROVERKETS 
BIBLIOTEK. 

Örebro  skola,  i  hvilken  Olaus  och  Laurentius  Petri 

erhöllo  sin  första  undervisning,  förskrifver  sig  frän  katolska 

tiden,  men  okändt  är  hvilket  år  den  begynte.  Under  denna 
18 



tid  hade  »Gillebröderne»  sina  sammankomster  i  skolans 

lokal,  men  dessa  sammankomster  upphörde  efter  Reforma- 
tionen, då  Gustaf  I  förvandlade  huset  uteslutande  till  kate- 

dralskola, och  under  skicklige  och  kraftfulle  rektorer  växte 

skolans  anseende,  och  lärjungar  drogos  dit  från  flere  pro- 
vinser. Början  till  ett  bibliotek  skönjes  redan  1615.  Dä 

Andreas  Birgeri  Cantherus  den  9  Maj  nedlade  sin  befatt- 
ning som  rektor  utgjordes  skolans  bibliotek  afSacraBiblia 

in  regali  octavo  impressa  Basileae  samt  6  sångböcker  (libri 

discantus).  Den  tillträdande  rektorn  Jacobus  Rudbeckius 

var  egentlige  grundläggaren  af  skolans  bibliotek.  Under 

hans  rektorat,  161 5  —  25,  tillväxte  boksamlingen  årligen 

genom  inköp  och  gåfvor.  Under  hans  tid  märktes  böc- 
kerna genom  inbränning  i  snittet  med  ett  »märkejern» : 

tre  små  cirklar  sammanbundna  med  två  streck.  Af  dessa 

böcker  äro  många  förkomna,  men  några  finnas  ännu  qvar 

i  biblioteket,  utmärkta  i  katalogen  med:  {R.).  Efter  Rud- 

beckii  afgång  upphörde  intresset  för  biblioteket  och  åter- 
vaknade  först  genom  apologisten,  sedermera  kyrkoherden 

Abraham  Samzelius  under  1760-talet*,  hvilken  sjelf  skänkte 
åtskilliga  böcker  och  förmådde  andra  att  skänka  till 

biblioteket.  Det  var  han,  hvilken  1767  grundlade  det 

märkliga  »Archivum  Nericience»,  hvilket  omfattade  topo- 
grafi, biografi,  bibliografi  &  monumenta  historica,  såväl  i 

tryck  som  manuskript,  men  som  numera  tyvärr  är  till 
största  delen  skingradt.  Sedan  Samzelius  flyttat  från  Örebro, 

blef  magister  H.  Ekenborg,  s.  m.  kyrkoherde  i  Svennevad, 

skolans  archivarius.  Denne  intresserade  sig  äfven  för  bok- 
samlingens ökande,  men  sedan  domnade  intresset  bort,  till 

dess  att  O.  J.  GumaeHus  år  1830  mottog  rektorsembetet.  Det 

är  han  och  skolans  förste  bibliotekarie  Per  Didrik  Lager- 
  ■% 

*  Boksamlingen  var  då  ej  större  än  att  den  förvarades  i  en  koflfert, 
men  1766  registrerades  böckerna  och  uppstäldes  i  ett  gammalt  repa- 
reradt  skåp. 
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holm,  hvilka  skapat  Carolinska  läroverkets  bibliotek.  I  in- 
bjudningsskriften till  invigningsakten  af  skolans  nya  hus 

den  13  September  1833  nämner  rektor,  att  skolans  »högst 

torftiga»  bibliotek  fått  emottaga  flere  gåfvor,  bland  annat 

omkring  100  vol.  af  brukspatron  A.  L.  v.  Hofsten.  Ännu 

1853  omfattade  biblioteket  ej  mer  än  300  vol.,  men  från 

denna  tid,  dä  d:r  Lagerholm  öfvertog  vården  af  biblioteket, 

växte  detsamma  med  förvånande  hastighet.  Redan  1858 

räknade  biblioteket  4,000  vol.  Ar  1867  egde  det  7,500 

vol.  utom  kartor  och  disputationer.  För  närvarande  upp- 
går antalet  till  omkr.  12,000,  utom  kartor  och  disputationer. 

Ny  katalog,  upprättad  af  n.  v.  bibliotekarien  d:r  Konrad 

Åhlén,  utkom  1889  (236  sid.).  Den  är  strängt  vetenskap- 
ligt uppstäld  och  försedd  med  en  intressant  inledning,  hvari 

omständligt  redogöres  för  bibliotekets  öden.  (Jfr  »Örebro 

Scholas  Historia,  uppsatt  år  1768  af  Håkan  Ekenborg  och 

fortsatt  af  Pehr  Widell»,  i  Örebro  Stads  Wecko-Tidning 

för  1777  N.ris  41 — 52,  Warmholtz  9,135,  K.  F.  Karl- 
sons Blad  ur  Örebro  skolas  äldsta  historia.  I,  Örebro  1871, 

samt  Katalog  öfver  Örebro  Högre  Allmänna  Läroverks 

Bibliotek,  Örebro  1889,  af  K.  Åhlén.)  Åren  1857— 1884 

begagnade  biblioteket  som  märke  en  svartstämpel:  Carolin- 
ska Läroverket  Örebro.  Efter  1884  användes  en  blåstämpel: 

Carol.  Läroverket  Örebro.    Båda  ovala. 

FALU  BERGSSKOLAS  BIBLIOTEK. 

Ehuru  Falu  bergsskola  var  ifrågasatt  redan  1808,  blef 

den  icke  inrättad  förr  än  1822;  undervisningen  fortgick 

sedan,  med  undantag  af  är  1836,  till  slutet  af  1868.  Läro- 
kursen var  tvåårig.  År  1 869  i  September  flyttades  skolan 

till  Stockholm  och  sammanslogs  med  Tekniska  högskolan 

samt  utgör  nu  en  gren  af  dennas  tredje  afdelning,  men 
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har,  ehuru  hon  lyder  under  nämda  högskolas  direktion,  en 

egen  föreståndare.  Två  år  efter  Falu  gamla  bergsskolas 

flyttning  till  Stockholm  bildades  en  ny  Bergsskola  i  Falun, 

men  denna  afser,  liksom  Bergs-elementarskolan  i  Filipstad, 

endast  utbildning  af  bruksbetjente  i  lägre  grader  samt  för- 
män och  gruffogdar.  Vid  gamla  bergsskolans  flyttning  till 

Stockholm  blef  dess  ganska  stora  bibliotek  sammanslaget 

med  Tekniska  högskolans.  Någon  del  deraf  utsöndrades 
dock  och  såldes  å  Stockholms  bokauktionskammare  d.  15 

April  o.  f.  d.  1 87 1  efter  tr.  förteckning.  Tr.  förteckningar 

öfver  Falu  bergsskolas  bibliotek  utkommo  1844  och  1861. 

Böckerna  voro  märkta  med  dels:  Bergsskolans  Bibliothek 

i  oval  rödstämpel,  dels  en  typtryckslapp,  hvarå  läses: 

Bergs-Skola7is  Mekaniska  Afdehting  inom  ram  af  rössjor. 

Vid  den  nuvarande  Bergsskolan  i  Falun  finnes  en  min- 
dre boksamling.  Den  har  ej  haft  något  särskildt  anslag 

för  bokinköp,  utan  behöfliga  böcker  hafva  inköpts  för  be- 
sparingarna af  till  skolans  underhåll  anslagna  medel. 

GEFLE  HÖGRE  LÄROVERKS  BIBLIOTEK. 

I  »Tidningar  utgifne  i  Upsala»,  1773  ̂ 74,  lemnas  af 
E.  M.  Fant,  då  student  i  Upsala  af  Stockholms  nation,  föl- 

jande »underrättelse  om  Gymnasiibibliotheket  i  Gefle»: 

»Grunden  dertill  lades  1725  d.  15  Sept.  genom  en  dona- 
tion, som  prosten  här  i  Gefle  mag.  Joh.  Henr.  Schaefer 

då  gjorde  till  gymnasium  af  hela  sin  boksamling.  Tre  år 

efter  eller  1728  sattes  den  i  ordning,  och  författades  der- 
öfver  catalog  af  då  varande  lektor,  sedermera  kyrkoherden 

i  Forssa,  mag.  Nils  Bengtsson  Wetterstén.  Men  som 

denna,  ehuru  folio  till  papper  och  rum  mycket  vidlöftigt 

tilltagen,  dock  icke  blifvit  nog  redig  eller  systematisk  till 
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böckernas  igenfinnande  inrättad,  är  nyligen  en  annan  mera 
både  ackurat  och  nitid  catalog  inrättad,  genom  hvilken 

med  tillhjelp  af  särskilta  hyllregister,  ändamålet  nu  långt 
lättare  än  förr  kan  vinnas.  Detta  biblioteks  tillvext  och 

nuvarande  stånd  bör  förnämligast  tillskrifvas  den  författ- 
ning, som  kort  efter  donation  blef  tagen,  att  af  hvarje 

kyrkoherdes  boksamling  inom  stiftet  en  bok  skulle  hit- 

lemnas  vid  egarens  dödsfall.  Men  som  biblioteket  i  läng- 
den ej  kunde  undgå  att,  genom  denna  författning,  belastas 

med  en  stor  hop  dupletter,  ålades  för  någon  tid  sedan 

hvarje  pastors  sterbhus  i  stället  en  afgift  af  12  dal.  kmt. 

Detta,  jemte  något  litet  pro  inscriptione  af  gymnasisterne, 
är  nu  den  enda  fond,  som  biblioteket  äger.  Följaktligen 

kan  det  hvarken  göra  några  betydande  inköp,  ej  heller 

löna  någon  särskild  föreståndare.  Emellertid  bestrides 

denna  sysslan  af  den  yngste  eller  någon  vicarius  lector.» 

—  Härefter  följer  en  omständlig  förteckning  öfver  10  märk- 
liga manuskript  som  tillhörde  biblioteket.  Sist  omnämnas: 

»Tvänne  glober  ritade  med  pensel,  förmodligen  utomlands, 

af  en  Grå,  Stockholmiensis  1730.  Dessa  blefvo  1767  hit- 

skänkte  af  landshöfdingen  frih.  Carl  Sparre.  Coperni- 
canska  systemet,  föreställt  i  en  artig  machine  af  framledne 
lektor  Joh.  A.  Rudman,  förvaras  här  också,  men  är  nu  i 

olag.  På  väggarne  äro  prostarne  Schaefers  och  Grubbs 

samt  fru  Wesslanders  contrefaits  uppsatte,  af  hvilka  de 

tvenne  sednare  hafva  gjort  testamenten  af  stipendier  hit 

till  gymnasium.» 

Genom  ytterligare  donationer  hade  biblioteket  så  till- 
växt, att  det  år  1788  räknade  3,000  volymer,  ett  ansenligt 

bibliotek  på  den  tiden.  Ar  181 1  erhöll  det,  på  grund  af 

donation,  kanslirådet  Anders  Schönberg  d.  y:s  efter- 
lemnade  bibliotek,  omkring  2,000  vol.,  sedan  han  förut  till 

Stockholms,  Uplands  och  Linköpings  bibliotek  lemnat  något. 

Äfvenså  hade  han  förordnat,  att  de  genom  hans  donation 
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uppkomna  dupletter  skulle  gifvas  till  Hernösands  gymnasium. 

De  manuskript,  som  medföljde  donationen,  äro  upptagna  i 

den  tryckta  förteckningen  öfver  Gefle  gymnasii-biblioteks 
handskrifter  i  »Handlingar  rörande  Skandinaviens  Historia», 

23:dje  delen.  —  Genom  magister  Samuel  Gestrins  testa- 
mente af  1 8 14  tillförsäkrades  biblioteket  hans  rikhaltiga 

samling  af  böcker  och  andra  tryckalster,  äfvensom  största 

delen  af  de  samlingar  af  anteckningar  han  gjort  och  h vilka 

1805  (enl.  hans  bref  till  Wallmark)  upptogo  930  ark. 

Häröfver  har  utkommit  tryckt  förteckning  med  titel:  För- 

teckning öfver  den  Donation  som  till  stiftning  af  ett  ser- 
skildt  Bibliothek  för  Kongl.  Trivialskolan  i  Gefle  blifvit  af 

Framledne  Apologisten  derstädes  Herr  Magister  Samuel 

Gestrin,  genom  dess  testamente  af  d.  29  Januari  18 14  an- 

ordnad och  verkställd.  Första  häftet.  Gefle  1822  (om- 

fattande 2,308  n:r).  Ny  upplaga  utkom  1840,  men  upp- 
tager blott  1,829  n:r.  Förminskningen  hade  uppstått  genom 

bindning.  Då  den  stora  branden  1869  gick  öfver  Gefle, 

blef  emellertid  hela  det  gamla  värdefulla  och  rikhaltiga  läro- 
verksbiblioteket helt  och  hållet  lågornas  rof. 

Det  nuvarande  biblioteket  räknar  sin  början  från  är 

1870.  Det  hade  dock  1886,  då  en  acqvisitionskatalog  ut- 
gafs,  redan  uppnått  ett  nummerantal  af  6,635,  med  ett 

volymantal  af  ungefär  ett  tusental  mera,  och  det  har  sedan 

dess  i  det  närmaste  fördubblats  genom  inköp  och  donationer, 

t.  ex.  af  två  stora  bibliotek,  hvilka  tillhört:  kyrkoherden  i 

Vester  Löfsta  och  Enåker,  teol.  doktorn  Carl  Julius  Lén- 
ström  (f.  i  Gefle  181 1,  d.  %  1893)  och  f  d.  rektorn  och 

bibliotekarien  vid  läroverket  i  Gefle  Jonas  Selggren  (f.  i 

Gefle  1830,  d.  derst.  %  1896).  Den  sistnämde  donerade 

dessutom  20,000  kr.  till  läroverket.  De  genom  hans  böc- 
ker, kartor,  planscher  och  handskrifter  uppkomna  dupletter 

skulle  öfverlemnas  till  läroverket  i  Hudiksvall.  Då  Gefle  nu- 

varande bibliotek  är  af  nyare  datum,  eger  det  icke  några 
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stora  rariteter,  ä  h vilka  i  det  gamla  ej  var  brist.  Den 

äldsta  svenska  bok  biblioteket  nu  eger  är  Gustaf  I:s  bibel 

af  år  1 541.  Ett  egaremärke,  som  begagnas,  är  en  blå  eti- 
kett, hvarä  i  hvita  bokstäfver  läses:  Läroverks  Biblioteket 

Gefle  Sam.  Gestrins  donation.  Det  är  afsedt  att  användas 

för  de  böcker,  som  inköpas  för  den  Gestrinska  donationens 

medel,  omkr.  600  kr.  årligen.  Med  denna  donation  för- 

håller sig  nämligen  sålunda,  att  Gestrin  ej  blott  till  trivial- 
skolans biblioteks  förmån  testamenterade  sin  boksamling,  utan 

äfven  sin  öfriga  egendom.  Efter  boets  utredning  befanns  denna 

utgöra  812  rdr  b:ko  samt  5  st.  välbelägna  vretjordar  (omkr. 

7V2  tunnl.),  som  icke  finge  försäljas.  Afkomsten  af  såväl 

kapital  som  jord  skulle  användas  dels  till  aflöning  af  en  ama- 

nuens, dels  till  inköp  af  böcker,  och  skulle  förvaltningen  om- 

besörjas af  en  särskild  direktion.  Sedan  skola  och  gymna- 
sium 1849  blifvit  sammanslagna  till  ett  läroverk,  ansågs  det 

öfverflödigt  att  hafva  två  särskilda  bibliotek  för  ett  läro- 
verk och  inom  samma  hus.  Direktionen  ingick  derför  till  K. 

M:t  med  anhållan  att  få  förena  Gestrinska  biblioteket  med 

gymnasii.  Detta  bifölls  genom  k.  resolution  d.  9  Maj  1851, 

under  vissa  vilkor,  ibland  annat,  att  de  böcker,  som  in- 

köptes för  Gestrinska  medlen,  skulle  förses  med  ett  sär- 
skildt  märke,  testator  till  åminnelse. 

Det  ursprungliga  biblioteket  gick,  såsom  nämdt  är, 

förloradt  i  branden  1869.  Oaktadt  sedan  den  tiden  ej 

obetydliga  inköp  gjorts  och  biblioteksrummen  på  donatio- 
nens bekostnad  blifvit  inredda,  uppgår  nu  fonden  till  omkr. 

10,000  kronor,  hvarjemte  den  dels  genom  köp,  dels  för- 
delaktiga byten  ökat  arealen  af  sin  jord  till  10  tunnl.  6 

kappL,  liggande  till  största  delen  i  ett  sammanhang  strax 
invid  staden. 
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HUDIKSVALLS  HÖGRE  ALLMÄNNA  LÄROVERKS 
BIBLIOTEK. 

Rörande  denna,  1650  grundlagda  skolas  bibliotek  an- 

föra vi  ur  »Handlingar  vid  den  Sekular-fest,  hvarmed  Hu- 
diksvalls Högre  Lärdomsskolas  grundläggande  år  1650 

firades  i  Hudiksvall  den  i  Maj  1850»: 

»Skolans  bibliotek,  som  egentligen  först  blifvit  grundadt 

genom  en  donation  af  rektor  Q  vist  år  181 5  af  377  arbeten 

i  462  volymer  samt  af  rektor  Jäderlund  år  1824  af  244 

arbeten  i  323  volymer,  har  sedermera  erhållit  en  tillväxt, 

då,  med  anledning  af  en  från  skolans  lärare  utgången 

uppmaning  1848,  stadens  och  ortens  invånare,  äfvensom 
flere  å  andra  orter  boende  helsingar  till  detsamma  skänkt 

10  r  arbeten  uti  294  volymer  samt  529  rdr  13  sk.  4  r:st 

b:ko  i  penningar,  för  hvilka  hittills  blifvit  inköpta  34  sär- 
skilda arbeten  uti  82  volymer,  hvarjemte  200  rdr  b:ko 

blifvit  för  framtida  behof  utlånade.» 

Bibliotekets  öfriga  bokförråd  har  dels  blifvit  inköpt  af 

dess  egna  medel,  som  dock  äro  högst  otillräckliga,  emedan 

dess  inkomster  endast  utgöras  af  värdet  af  en  kappe  råg 

efter  markegång  för  hvarje  yngling,  som  i  skolan  inskrif- 
ves,  dels  blifvit  skänkt  af  enskilda  personer,  äfvensom  isyn- 

nerhet fordom,  från  aflidne  prestmäns  sterbhus,  samt  dels 

tillökadt  genom  de  böcker,  som  stadens  läsesällskap  in- 
köper, och  hvilka,  enligt  dess  statuter,  efter  1 5  års  förlopp 

tillfalla  skol-biblioteket  såsom  en  ersättning  derför  att  läse- 
sällskapet  får  för  sin  boksamling  samt  till  utlåningsrum 

disponera  ett  rum  i  skolans  lokal,  äfvensom  att  rektor  utan 

arvode  är  sällskapets  ständige  bibliotekarie.  En  stor,  af 

professor  Åkerman  i  Stockholm  förfärdigad  jordglob  skänk- 

tes år  1873  till  skolans  bibliotek^  af  kronobefallnings- 
mannen  O.  Bollin  i  Tuna  och  handlanden  L.  Lindvall  i 

Hudiksvall. 
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För  närvarande  innehåller  biblioteket  omkring  4,000 

volymer,  mest  nyare  litteratur,  men  äfven  åtskilliga  af  15- 
och  1600-talens  tryck,  såsom  t.  ex.  Olai  Petri  Svaar  påä 
tolf  spörsmål,  Stockholm  1527,  och  densammes  Svar  uppå 

jtt  ochristeligit  sendebreff,  Stockholm  1527. 

Biblioteket  har  flere  egaremärken  i  typtryck: 

1:0  Skolbiblioteket  och  Hudiksvalls  Läs- Sällskap.  N:o  .  .  . 
DeJtne  bok  bör  återlemnas  inom  fyra  veckor,  i  annat 

fall  betalas  särskildt  /f.  sk.  banko  för  hvarje  öfver- 
skjutande  vecka.  (Obs.  »Skolbiblioteket  och»  är  skrifvet.) 

2:0  Hudiksvalls  Läs-Sällskap,  tryckt  å  små  kulörta  lappar. 
3:0  Hudiksvalls  H.  Elementar  Läroverk. 

4:0  Hudiksvalls  högre  allmänna  Läroverk, 

HUDIKSVALLS  HÖGRE  ALLMÄNNA  LÄROVERKS 

LÄRJUNGEBIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek  grundades  1888,  genom  dels  ett  anslag 

om  200  kr.  af  Hudiksvalls  sparbank,  dels  gåfvor  af  böcker 

från  personer  i  nämda  stad  och  dess  omnejd  samt  bok- 
förläggare i  Stockholm,  i  främsta  rummet  hr  Frans  P:son 

Beijer.  Sedermera  har  nämda  sparbank  skänkt  ytterligare 

600  kr.,  för  hvilka  inbindningen  af  böckerna  bekostats.  I 

början  af  år  1893  uppgick  biblioteket  till  omkr.  1,900  band 

teologi,  filosofi,  historia,  statskunskap,  estetiska  afhandlin- 

gar,  litteraturhistoria,  vitterhet,  dramatik,  skön  konst,  geo- 

grafi, folk-,  natur-  och  reseskildringar,  naturvetenskap,  helso- 
vård, matematik,  sagor  och  berättelser  för  ungdom,  romaner 

m.  m.  pä  svenska,  norska,  danska,  tyska,  engelska,  franska 

och  italienska.  Tryckt  katalog,  om  52  sidor,  utkom  1891. 

Bibliotekarie  var  då  läroverksadjunkten  Oscar  Samuelsson, 

hvilken  inlagt  stora  förtjenster  om  bibliotekets  förkofran. 
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Som  Ex-libris  användes  ett  blad,  hvarå  bibliotekets 

stadgar  finnas  tryckta. 
I  sammanhang  med  ofvanstående  må  nämnas,  att  år 

1865  stiftades  af  lärjungar  i  Hudiksvalls  h.  elementarläro- 

verks öfre  klasser  en  förening  kallad  Rimtussarne.  Förenin- 

gen grundlade  genast  ett  bibliotek,  hvilket  allt  mer  ökades  och 
för  hvars  handhafvande  en  »bokförvaltare»  tillsattes.  Böc- 

kerna märktes  med  en  oval  blåstämpel :  Rimtussarne  Hudiks- 
vall. För  vidare  kännedom  om  föreningens  ändamål  och 

inrättning  hänvisas  till  »Lag  för  Rimtussarne  i  Hudiksvall», 

Hvall,  Hellström,  1872.  Sällskapet  upplöstes  1886,  hvar- 
efter  dess  ej  obetydliga,  hufvudsakligen  af  skönlitteratur 

bestående  boksamling  öfverlemnades  till  Gestrike-Helsinge 
nation  i  Upsala,  med  hvars  bibliotek  den  nu  är  införlifvad. 

SUNDSVALLS  HÖGRE  ALLMÄNNA  LÄROVERKS 
BIBLIOTEK. 

Biblioteket,  som  icke  är  af  någon  större  betydenhet, 

har  uppstått  efter  1850,  då  elementarläroverket  inrättades. 

Några  egentliga  donationer  har  biblioteket  ej  erhållit,  men 

väl  åtskilliga  mindre  gåfvor.  Genom  dessa  och  inköp  af 

böcker,  för  hvilka  skolans  bibliotekskassa  betalt  kostna- 

derna, har  så  småningom  en  boksamling  hopkommit,  men 

af  brist  på  utrymme  och  bibliotekariearvode  har  det  ej 
blifvit  ordnadt  förr  än  1886.  Biblioteket  består  af  omkr. 

3,000  volymer. 

ÖSTERSUNDS  HÖGRE  ALLMÄNNA  LÄROVERKS 

BIBLIOTEK.  " 
Detta  bestod  år  1847,  då  läroverket  från  Frösön  in- 

flyttades till  staden,  endast  af  några  skolböcker  och  lexica 
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med  påskrift:  Scholse  Froesoensis.  Sedan  har  det 

småningom,  dels  genom  gåfvor,  dels  genom  köp,  sä  tillväxt, 
att  det  f.  n.  består  af  omkr.  7,500  böcker  och  skrifter. 

Aren  1882 — 84  publicerade  lektor  S.  J.  Kardell  i 

Östersunds  läroverks  program  en  realkatalog  öfver  biblio- 

teket, 16  sid.  4:0.  Rörande  uppställningen  af  denna  kata- 
log yttrar  han  i  programmet  följande: 

»Det  schema,  som  blifvit  följdt  vid  upprättandet  af 

denna  katalog,  är  visserligen  icke  det  för  läroverkets  bok- 

samling mest  lämpliga.  Men,  då  det  Zetterströmska  biblio- 
teket på  Frösön  är  nära  förbundet  med  läroverksbiblioteket 

och  det  kan  hända,  att  båda  boksamlingarna  i  en  framtid 

sammanslås  till  en  enda,  så  har  utg.  trott  det  vara  ända- 
målsenligt att  vid  omordnandet  af  läroverkets  bibliotek 

använda  samma  indelning,  som  förut  tillämpats  vid  ord- 
nandet af  det  Zetterströmska  biblioteket  och  som  varit  en 

följd  af  detsammas  egendomliga  sammansättning.» 

JEMTLANDS  BIBLIOTEK. 

Denna  bildningens  långt  framskjutna  utpost  är  nästan 

helt  och  hållet  medicine  professor  Carl  Zetterströms  verk, 

så  väl  hvad  angår  biblioteket  som  bibliotekshuset  pä  Frösön. 
År  1 8 16  erhöll  Z.  tillstånd  att  få  inrätta  ett  bibliotek 

vid  Frösö  trivialskola.  Till  bildande  af  en  byggnadsfond 

anslogos  ett  års  pastoralier  frän  O  viken  samt  5,000  rdr 

rgs  af  utn.  kyrkoherden  L.  Edvall;  resten  fick  Zetterström 

till  stor  del  sjelf  tillskjuta. 

Ar  1826  började  huset  byggas,  men  af  brist  på  medel 
blef  det  först  färdigt  1833.  Det  är  uppfördt  af  sten,  men 
dörrar,  golf  och  tak  samt  luckor  äro  af  trä,  ehnru  de  från 

början  ämnats  att  vara  af  jernplåt.    Kostnaden  för  biblio- 



tekshuset  uppgick  med  ritning  till  närmare  ii,6oo  rdr.* 
Zetterström  fick  aldrig  skada  fullbordan  af  sitt  verk,  hvilket 

han  tänkt  sig  som  grund  för  en  norrländsk  högskola.  Han 

dog  d.  9  nov.  1829,  62  år  gammal,  ogift.  Den  af  honom 

donerade  boksamlingen,  11,000  volymer,  blef  genast  efter 

bibliotekshusets  färdigbyggande  hemtad  från  Upsala  och 

uppstäld.  Två  donationer  har  biblioteket  erhållit,  den  ena 

af  prosten  Nordenström,  700  band,  som  1878  införUfvades 

med  samlingen,  den  andra  en  större  samling  porträtt,  som 

donerades  af  artisten  Winqvist  i  Stockholm.  Katalog  öfver 

Jemtlands  Bibliotek,  utg,  af  E.  Berggren  och  C.  J.  Back- 
man, utkom  1852,  tryckt  i  Östersund. 

Om  denna  bokskatt  och  åtskilligt  dit  hörande  läses  i 

Nya  Dagligt  Allehanda  d.  11  Juni  1888  följande  artikel: 

När  man  från  Östersund  begifver  sig  in  på  den  för  sitt  natursköna 
läge  berömda  Frösön  och  kommer  fram  till  Frösö  kyrkoplats,  ser  man 
midt  på  höjdslätten  ett  enstaka,  hvitrappadt  stenhus,  som  till  det  yttre  är 
ganska  oansenligt,  men  som  dock  är  af  rätt  märklig  beskaffenhet.  Der 
inrymmes  nämligen  det  s.  k.  Jemtlands  bibliotek,  hvilket  skänkts  till  denna 
landsdel  af  en  minnesgod  Jemtlandsson,  professorn  i  Upsala  Carl  Zetterström. 
Och  der  kommer  äfven,  enligt  testators  föreskrift,  den  i  flere  afseenden 
märkliga  boksamlingen  att  förvaras,  till  dess  en  gång  i  tiden  en  lämplig 
biblioteksbyggnad  af  sten  blifvit  uppförd  i  staden. 

Bibliotekets  nummertal  är  ganska  stort,  och  dock  inrymmer  det  samma 
icke  allt  hvad  den  flitige  samlaren  sammanfört.  Sedan  han  redan  testa- 

menterat bort  hela  biblioteket  till  »PVösö  trivialskola  till  ett  bibliotek  för 

Jemtland»,  beslöt  han,  på  framställning  af  d:r  E.  M.  Fant  och  professor 
E.  G.  Geijer,  att  den  förnämsta  delen  af  den  samma  eller  den  stora  sam- 

lingen visor  skulle  fa  införlifvas  med  Upsala  universitets  bibliotek.  Sådant 
biblioteket  nu  befinnes,  innehåller  det  emellertid,  enligt  en  af  lektorn 
S.  J.  Kardell  under  de  senaste  åren  upprättad  realkatalog,  icke  mindre  än 
37,410  särskildt  utgifna  större  och  mindre  skrifter  —  en  ganska  aktnings- 
bjudande  siffra  för  en  enskild  mans  samling.  Böckerna  utgöras  af  följande 
grupper:   teologi   1,539   nummer,   ströpredikningar  377,   hymnologi  l8l, 

*  Det  stenhus  på  Frösön,  hvari  Zetterslrömska  biblioteket  förvaras, 
är  —  enligt  uppgift  i  Upsala  Correspondenten  1835  n:r  73  —  till  ej  ringa 
del  uppfördt  på  konung  Carl  XIV  Johans  bekostnad. 
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juridik  92,  allmänna  bref,  kungörelser  och  dylikt  814,  historia  och  stats- 
kunskap 1,799,  biografisk  litteratur  1,865,  tal  (hist.)  636,  universitetshistoria 

(progr.,  prelektionskat.  m.  m.)  1,893,  skolhistoria  (förnäml.  gymnasialprogr.) 
151,  numismatik  35,  geografi  (oberäknadt  ett  stort  antal  geogr.  disp.)  338, 
kartverk  14,  filosofi  235,  pedagogik  och  skrifter  om  umgänge  94,  estetik 
och  litt.  hist.  158,  skön  konst  (incl.  703  porträtt)  779,  semit,  språk  45, 
klassisk  filologi  519,  fornnordiska  språk  54,  nyeuropeisk  linguistik  220, 
modern  skönlitteratur  3,436,  bröllops-  och  grafqväden  5>o7ii  matematik 
och  fysik  (deribland  kalend.  litt.)  775,  naturvetenskap  391,  teknologi  och 
ekonomi  (incl,  krigsvet.)  621,  läkarevetenskap  1,309,  magi  22,  blandad 
litteratur  142,  nöjen  och  tidsfördrif  72,  bibliografi  715,  disputationer,  sven- 

ska och  utländska,  12,497,  pastoralteser  521. 
Bibliotekets  karakter  gör,  säger  lektor  Kardell,  att  det  för  vetenskap- 

lig forskning  torde  ega  sin  största  betydelse,  men  han  tillägger,  att  det  i 
alla  händelser,  i  synnerhet  under  nuvarande  förhållanden,  gör  föga  eller 
intet  gagn,  så  framt  icke  allmänheten  kan  genom  tillgängliga  kataloger 
bilda  sig  en  föreställning  om  dess  innehåll. 

För  att  göra  en  början  till  afhjelpande  af  denna  brist  har  lektor 
Kardell  —  som  förut  i  den  för  ett  par  år  sedan  utgifna  skriften  »Minnen 
från  fj  elibygden  och  FyrisvaU»,  med  ledning  af  i  biblioteket  befintliga  bref 
och  dagböcker,  lemnat  en  intressant  teckning  af  den  bortgångne  veten- 

skapsmannens lefnad  och  omgifning  —  i  dessa  dagar  från  trycket  utgifvit 
ett  262  sidor  starkt  häfte:  »Katalog  öfver  Jemtlands  biblioteks  småskrifter. 
I.  Historiska  och  poetiska  skrifter».  Detta  häfte  innehåller  förteckningar 
öfver  bibliotekets  rika  samlingar  af  politiska  broschyrer  och  lefnadsteck- 
ningar  (likpredikningar  och  grafqväden  m.  m.),  båda  ordnade  i  kronologisk 
följd,  hvarigenom  de  vinna  i  öfverskådlighet  och  intresse.  Samtliga  skrif- 

terna angå  svenska  förhållanden  eller  personer  —  »en  omständighet,  som 
gör»,  säger  förf.,  »att  hvarje  afdelning  på  samma  gång  äfven  på  sitt  sätt 
utgör  en  mer  eller  mindre  fullständig  afspegling  af  motsvarande  del  af 
svenska  historien». 

Bibliotekets  Exlibris  består  af  en  liten  koppargravyr: 
Jemtlands  Bibliotek  Nio, 

UMEÅ  HÖGRE  ALLMÄNNA  LÄROVERKS 
BIBLIOTEK. 

Detta  läroverk,  i  dess  nuvarande  form,  uppstod  1858, 

men  har  sina  rötter  i  de  föregående  läroverken  derstädes: 
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en  pedagogi  från  slutet  af  1640-talet  och  en  trivialskola 
från  1 8 10. 

Rörande  dess  bibliotek  har  läroverksadjunkten  K.  E. 
Glas  meddelat: 

»Volymernas  antal  är  öfver  5,500.  Tryckta  kataloger 

finnas  sedan  1862,  66,  88  och  90.  Flere  donationer  till  bi- 

blioteket äro  gjorda,  äfvensom  rätt  många  stipendiestiftelser 

till  läroverket.  Ett  tjugotal  tryckalster  finnas  från  1500- 

talet.  Af  dessa  är  den  äldsta  af  15 14  (på  latin).  Den 

äldsta  svenska  är  af  1541  (Gustaf  I:s  bibel).  Äfven  finnes 

en  kyrko-ordning  af  1571.  Af  1600-talets  tryck  finnas 
ungefär  150  arbeten.  Manuskript  finnas  35  st.  Af  dessa 

torde  de  värdefullaste  vara:  C.  J.  Boströms  »Sammandrag 

af  Grubbes  collegier  i  samhällsläran»  och  C.  F.  Alenius' 
predikningar  samt  öfversättningar  af  religiösa  skrifter  och 

läroböcker  till  lappskan.  Öfriga  manuskript  äro  aflidne 

lärares  ordböcker  till  författare,  öfversättningar  af  latinske 

författare,  kompendier  och  utkast  till  läroböcker.» 

I  sammanhang  härmed  må  nämnas,  att  vid  läroverket 

existerar  ett  »Umeå  Gymnasii  Förenings  Lånbibliotek». 

Stadgar  för  Umeå  Allmänna  Läroverks  lånbiblio- 
tek utkommo,  Umeå,  1888.  Förteckning  öfver  Umeå 

allmänna  Läroverks  lånbibliotek  utkom  1888  (11  sid.). 

Förteckning  öfver  Umeå  Gymnasii  Förenings  Lån- 
bibliotek, vårterminen  1890,  utkom  s.  å.  (14  sid.). 

LULEÅ  HÖGRE  ALLMÄNNA  LÄROVERKS 

BIBLIOTEK.  • 

Ar  1858  omorganiserades  skolan  i  Luleå  till  ett  full- 

ständigt elementarläroverk.  När  biblioteket  först  grunda- 
des, är  okändt;  men  någon  egentlig  tillväxt  torde  det  ej 
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erhållit  förr  än  skolan  upphöjdes  till  fullständigt  läroverk. 

Antalet  af  arbeten  uppgår  till  öfver  2,000;  volymantalet 

naturligtvis  vida  större.  Häri  äro  ej  inberäknade  årspro- 
gram från  de  svenska,  norska  och  danska  läroverken.  Af 

15-  och  1600-talens  tryck  finnes  åtskilligt.  Dessutom  må 

särskildt  nämnas  17  band  skrifter  i  matematik  och  astro- 
nomi af  Nils  Schenmark  i  manuskript,  afskrifna  af  C.  Ro- 

lander. 

I  böckerna  inskrifves:  Luleå  allmänna  läroverks 
bibliotek. 

Tryckt  »Katalog  öfver  Luleå  högre  allmänna  läroverks 

boksamling  intill  i  April  1880  af  K.  A.  Fredholm»  utkom 

s.  å.,  52  sid.  8:0.  —  Förteckning  öfver  »Luleå  Gymnasii 
förenings  bibliotek»  utkom  af  trycket  i  Luleå  1890. 

CARLSKRONA  HÖGRE  ALLMÄNNA  LÄROVERKS 
BIBLIOTEK. 

Angående  detta  bibliotek  har  bibliotekarien  J.  A.  Gadd 
meddelat : 

Biblioteket  grundades  år  1862,  då  jag  af  dåvarande 

rektorn  Rääf  mottog  det  lilla  bokförråd,  som  läroverket 

då  egde  och  som  jag  katalogiserade  under  366  nummer. 

Bibliotekets  hastiga  tillväxt  beror  dels  på  inköp  för  läro- 

verkets egna  medel,  5  å  800  kronor  årligen,  dels  på  gåf- 

vor  af  större  och  mindre  boksamlingar,  bland  hvilka  i  syn- 
nerhet märkes  det  i  slutet  af  förra  århundradet  bildade 

Läsesällskapets  i  Carlskrona  bibliotek,  hvilket  år  1863 

skänktes  till  läroverket  och  då  utgjordes  af  omkring  10,000 

nummer.  Det  forna  Läsesällskapets  bibliotek,  som  har  sin 

särskilda  katalog,  är  fördeladt  i  7  »Artiklar»,  af  hvilka 
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4:de,  5:te  och  6:te  aro  de  mest  omfattande,  nämligen  den 

4:de,  Historia,  Geografi,  Statistik,  närmare  3,000  n:r; 

den  5:te,  Vältalighet,  Poesi,  Dramatik,  Plastik,  öfver 

1,000  n:r;  den  6:te,  Romaner  och  teaterpjeser,  öfver 

3,000  n:r.  —  I  det  nyare  biblioteket  äro  afdelningarna  En- 
cyklopedier,  Samlade  arbeten,  Klassiska  och  Orien- 

taliska språk,  Nyare  språk,  Matematik,  Pedagogik 
bäst  försedda.  Biblioteket  i  sin  helhet  omfattar  något  öfver 

17,000  nummer.  —  För  »Läse-Sällskapets»  utkom  år  1827 

en  tryckt  katalog,  hvilken  år  1834  erhöll  ett  tryckt  sup- 
plement, h varefter  fortsättningen  blott  finnes  handskrifven. 

För  nyare  biblioteket  finnas  blott  handskrifna  kataloger, 

nämligen,  enligt  läroverksstadgans  föreskrift,  acqvisitions- 

katalog,  real-  och  nominal-katalog,  i  hvilken  sist  nämda, 

skrifven  på  lösa  blad,  man  äfven  infört  de  arbeten,  som  till- 

hört Läse-Sällskapets  bibliotek.  —  På  hvarje  det  nyare 
biblioteket  tillhörig  boks  första  perms  innersida  är  antingen 

af  bokbindaren  påtryckt  en  stämpel,  innehållande:  Carls- 
krona  Högre  Allmänna  Läroverks  Bibliotek,  eller  ock 

samma  mening  skrifven.  På  kartor,  planscher  o.  d.  är 

samma  egaremärke  satt  å  baksidan.  Dessutom  är  nederst 

på  ryggen  af  de  böcker,  som  biblioteket  sjelft  låtit  binda, 

af  bokbindaren  anbragt  märket:  C.  H.  A,  L.  Hvad  Läse- 
sällskapets  böcker  beträffar,  är  der  dels  å  första  permens 
innersida,  dels  å  titelbladet,  dels  här  och  der  inuti  boken 
märket  L,  S.  B,  skrifvet. 

LÄGRE  SKOLE-  OCH  PEDAGOG-BIBLIOTEK. 

Arboga  lägre  eleme^itarskolas  bibliotek.  Om  detta  med- 

delar rektor  J.  Persson  (^Vio  1896):  Volymantalet  torde 
kunna  beräknas  till  omkr.  800.     Bibliotekarie  finnes  ej. 
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Borås  lägre  elementarläroverks  bibliotek.  Det  första 

historiska  spår  af  en  ordnad  skola  i  Borås  träffas  i  en 

drottning  Christinas  resolution  d.  22  Febr.  1638.  (Se  A. 

G.  Kolländer,  Om  Borås  stad  och  skolväsende,  Borås,  Ry- 
din,  1863.)  När  första  grunden  lades  till  skolans  bibliotek, 
är  ej  bekant.  Först  under  n.  v.  rektors  tid  hafva  böckerna 

blifvit  ordnade  och  uppstälda  i  skåp  samt  äldre  obrukbara 

böcker  utgallrade.  Boksamlingen,  som  är  katalogiserad, 

utgör  omkring  1,000  band. 
Borås  tekniska  elementarskolas  bibliotek.  Detta,  som 

f.  n.  (1896)  omfattar  omkring  2,000  band,  bildades  sam- 

tidigt med  skolans  grundläggning  år  1856.  Katalog,  sy- 
stematiskt uppgjord,  utkom  1883.  Böckerna  äro  försedda 

med  en  typtryckslapp :  Tekniska  Elementarskolans  Bibliotek. 

Borås.  N:o   (4  var.) 

Carlshamns  lägre  elementarläroverks  bibliotek.  Om  detta 

meddelar  läroverkets  rektor  (^Vio  1896):  Då  katalog  öfver 
läroverksbiblioteket  ej  blifvit  upprättad,  är  mig  ej  möjligt 

att  definitivt  bestämma  dess  storlek.  Vid  hastigt  gjord  be- 

räkning har  ansetts,  att  volymantalet  torde  uppgå  till  om- 
kring 3,000. 

Lutherska  söndagsskolans  i  Carlskrona  bibliotek.  Kata- 
log öfver  samma  (300  n:r)  utkom.  Carlskrona,  1879. 

Eksjö  allmänna  läroverks  bibliotek.  Biblioteket  kan 

sägas  hafva  börjat  år  1858  genom  inköp,  hvartill  medlen 

bestridits  at  lärjungarnes  terminsafgifter,  samt  har  seder- 

mera under  årens  lopp  vunnit  tillökning  såväl  genom  in- 
köp som  ock  genom  gåfvor  af  författare,  förläggare  och 

enskilde.  Någon  donation  i  penningar  har  icke  egt  rum. 

Kataloger  hafva  utkommit:  1862  (295  n:r);  1866  (405  n:r) 

och  supplement  (538  n:r);  1880  (668  n:r)  och  senast: 

»Katalog  öfver  Eksjö  Allmänna  Läroverks  Boksamling  och 

öfrig  undervisningsmateriel.  Ar  1889»,  upptagande  982 

n:r.    Största  delen  omfattar  språkkunskap  och  naturlära. 
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Blott  några  få  böcker  hafva  förvärfvats  sedan  år  1889.  (Efter 
meddelande  af  rektorn  och  bibliotekarien  V.  E.  Schultz.) 

Eskilstuna  lägre  läroverks  bibliotek.  Detta  innehåller 

enligt  bibliotekariens  meddelande  (^Vio  96)  omkring  6,560 
volymer,  hufvudsakligen  äldre  teologisk  litteratur  samt  ar- 

beten i  kemi  och  fysik. 

Eskilstuna  folkskolas  barnbibliotek.  Öfver  detta  (368 

n:r)  utkom  förteckning,  Eskilstuna  Tidnings  tryckeri,  1887. 
Eskilstuna  lärarekårs  bibliotek.  Öfver  detta  utkom  för- 

teckning (i  blad  in  4:0),  Eskilstuna-Kurirens  tryckeri,  1891. 
Atheiicei  i  Falun  Bibliotek.  Öfver  detta  utkom  kata- 

log (458  n:r)  1849,  tryckt  hos  Åkerblom,  Falun.  2:a  uppl. 
tillökt  med  200  n:r  utkom  1851. 

Dala  gymnasistförenings  i  Falun  bibliotek.  Förteck- 
ning öfver  detta  (300  n:r)  utkom  1876.  2:dra  uppl.  1884; 

3:dje  uppl.  1889,  då  omfattande  774  n:r.  4:de  uppl.  utk. 
1895:  844. 

Folkströms  bruks-skolas  bibliotek.  »Förteckning  på 
Folkströms  Bruks  skola  tillhörige  böcker  hvilka  inom  en 

mils  afstånd  utlånas»  utkom,  Linköping,  Ridderstad,  1857 

(300  n:r).  Ny  katalog  med  »Utdrag  ur  stadgarne»  utkom 

1872  (326  n:r). 
Gefle  högre  läroverks  lärjungebibliotek.  Katalog  öfver 

detta  (104  n:r)  utkom  1887. 

Gefle  och  Gestriklaiids  pedagogiska  boksamling.  Öfver 

denna  utkom  förteckning,  Gefle,  1890,  då  791  n:r.  Aret 

derpä  utkom  »Tillägg»  med  fortsatt  numerering,  1,499 

Göteborgs  Reallä7'overks  bibliotek  har  af  framl.  lektor 
F.  T.  Blomstrands  enka,  fru  Maria  Blomstrand,  1895  erhållit 

ur  makens  boksamling  åtskilliga  tusen'*  volymer,  ännu  1896 
ej  katalogiserade. 

Helsingborgs  Söndagsskolebibliotek.  Öfver  detta  utkom 

katalog  I.,  Helsingb.  Dagbl.  tr.  1890,  och  kort  derefter  del 
II.    Dä  700  n:r. 



Landskrona  lägre  allmänna  läroverks  bibliotek.  Detta 

innehåller  f.  n.  (1896)  ungefär  4,000  volymer. 

Lidköpings  lägre  allmänna  läroverks  bibliotek.  Dess 

bibliotekarie  meddelar  (^7io  1896):  Lidköpings  allmänna 
läroverks  bibliotek  räknar  1,325  volymer,  årsredogörelserna 
häri  icke  inberäknade. 

Malmö  tekniska  elementarskolas  bibliotek.  Ofver  detta 

utkom  katalog,  Malmö  1874,  124  sid. 

Malmö  folkskolors  bibliotek.  Katalog  öfver  detta  (208 

n:r)  utkom,  Malmö  1887.  Ny  katalog,  »1875 — 1889»,  ut- 
kom 1889,  (248  n;r). 

Mariestads  lägre  allmänna  läroverks  bibliotek.  Katalog 

häröfver  utkom  1887.  Katalogen,  systematiskt  uppgjord,  har 

följande  indelningar:  i .  Allmänna  biblioteket  (sid.  i — 48)  2,487 
n:r.  2.  Löfvensköldska  biblioteket,  skänkt  till  Mariestads  Allm. 

läroverk  1880  af  fil.  d:r  Ludvig  Löfvensköld  (sid.  49 — 64) 

631  n:r.  3.  Lånebibliotek  för  skol-ungdom  (sid.  65 — 68) 

249  n:r. 

Mariestads  söndags skol-bibliotek.  Tryckt  katalog  öfver 
detta  utkom,  Mariestad  1866  (129  n:r). 

NorrkÖpi^igs  tekniska  elementarskolas  bibliotek.  Öfver 

detta  utkom  katalog,  upprättad  i  Mars  1878,  Norrköping 

1878,  35  sid. 

Norrköpings  folkskole-bibliotek.  Kataloger  öfver  detta 
ha  utkommit,  Norrköping,  1882  o.  1885. 

Tekniska  och  Ebersteifiska  skolornas  i  Norrköping  bi- 
bliotek. Förteckning  öfver  detta,  jemte  skolorna  tillhöriga 

instrument-  och  apparat-samlingar,  upprättad  i  Januari  1869 

af  A.  Törnsten,  utkom,  Norrköping  1869,  37  sid.  Ka- 
talog öfver  Bokförrådet  vid  Tekniska  Elementarskolan  och 

Ebersteinska  söndags-  och  afton-skolan  i  Norrköping,  upp- 
rättad i  Jan.  1890,  utkom,  Norrköping  1890,  60  sid. 

Oscarshamns  lägre  alknänna  läroverks  boksamlirtg  inne- 
håller f.  n.  (1896)  omkring  600  vol. 
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Piteå  lägre  alhnänna  läroverks  bibliotek  innehåller  f.  n. 

(1896)  omkring  1,700  vol. 

Veteri7iär-inrättningen  i  Skara,  stiftad  1775  af  Peter 
Hernqvist,  1889  ombildad  till  en  fullständig  hof beslagsskola 

och  klinisk  sjukvårdsanstalt  för  husdjur,  egde  ett  bibliotek, 

men  dess  böcker  och  skrifter  såldes,  »enligt  K.  M:ts  nådiga 

beslut»,  efter  tr.  förteckning  (Skara,  Forssell,  1852)  uppta- 
gande 1,416  n:r,  d.  23  April  1853  å  bokauktionskammaren 

i  Skara. 

Sköfde  lägre  allmämia  läroverks  bibliotek.  Enligt 

bibliotekariens  meddelande  (^Vio  1896)  utgör  Sköfde  allm. 
läroverks  bokförråd,  om,  med  fränräknande  af  årsredogörel- 
serna,  hvarje,  äfven  mindre,  häfte  räknas  som  volym,  i  antal 

ungefär  2,500  volymer. 
Stockholm.  Jakobs  femklassiga  läroverks  bibliotek. 

Det  ungefärliga  volymantalet  utgör,  enl.  bibliotekariens  upp- 

gift (^Vio  1896):  3,500. 
Stockholms  realläroverk,  som  grundlades  1876,  eger  i 

sitt  bibliotek  inemot  2,100  volymer,  oberäknadt  ärsredogö- 

relser,  inbjudningsskrifter  och  officielt  tryck,  äfvensom  kart- 

verk och  vetenskapliga  planschverk.  (Meddel.  ̂ /n  1896  af 
bibliotekarien  R.  Kellberg.) 

Uddevalla  lägre  allmänna  läroverks  bibliotek.  Biblio- 

tekarien meddelar  (^Vio  1896):  Biblioteket  eger  nu  965 
olika  slags  böcker.  Böckernas  volymantal  är  ungefär  2,900. 

Söndagsskolans  vid  Stohageji  boksamling.  Öfver  denna 

utkom  katalog  (420  n:r),  Örebro  1888. 
Ultu7ia  La7idtbruksinstitnts  boksamlifig.  Katalog  öfver 

denna,  systematiskt  uppgjord,  utkom,  Upsala  1865.  Ny 

katalog  utkom,  Ups.  1875  (54  sid.).  Senaste  katalogen  ut- 
kom Ups.  1882  (96  sid.). 

Venersborgs  slöjd-  och  tekniska  skolas  boksamliiig. 
Öfver  denna  utkom  katalog,  Venersborg  1884,  16  sid. 

Supplement  utkom  1889. 
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Ystads  lägre  allmänna  läroverks  bibliotek.  Detta  inne- 

håller f.  n.  1,335  (Ei^l-  meddel.  ̂ Vio  1896.) 
Ystads  folkskolas  lånbibliotek.  Förteckning  öfver  detta 

(102  n:r)  utkom,  Ystad  1884. 
Örebro  söndagsskolförenings  bibliotek.  Katalog  öfver 

detta,  uppgjord  Okt.  1874,  utkom,  Örebro  s.  ä. 
Örebro.  Betelkapellets  söndagsskolas  bibliotek.  Öfver 

detta  har  utkommit  5  kataloger  (in  16:0),  Örebro  1880 
— 1891. 

Folkhögskolorna  i  Sverige  äro  alla  försedda  med  bi- 

bliotek. Folkhögskolorna  underhållas  af  landsting  eller  hus- 
hållningssällskap, hvarjemte  dessutom  alla  ha  statsanslag. 

Staten  lemnar  lika  högt  anslag  som  landstinget  eller  hus- 
hållningssällskapet. Statens  anslag  öfverstiger  ej  2,000 

kr.  till  skolor  med  ettårig  kurs.  Elevantalen  uppgå  från 

20  till  80.  Ar  1895  uppgingo  folkhögskolornas  antal  till 

26.  Sedan  har  tillkommit  Bodens  folkhögskola  i  Norrbot- 
tens län.  Till  förmån  för  dess  bibliotek  höll  majoren  vid 

Generalstaben  Emil  Melander  hösten  1896  i  Stockholm  of- 
fentliga föredrag. 

För  kännedom  om  folkhögskolorna  hänvisas  till  Per 

Lideils  Sveriges  Folkskolelärares  matrikel  1895, 

sid.  18—25. 

SVENSKA  BIBLIOTEK  I  UTLANDET. 

Student-collegiets  i  Paris  bibliotek.  Domprosten  i  Up- 
sala  Andreas  And  inrättade  ett  collegium  eller  stu- 

denthus i  Paris  1285  för  derstädes  studerande  svenskar. 

Om  detta  »Studenthus»  se  Reuterdahls  Sv.  kyrk.  historia 

II,  2,  577  o.  f.,  och  Wieselgrens  Sv.  sköna  litt.  II,  209 
o.  f.  Genom  gåfvor  bildades  der  ett  bibliotek;  så  skänkte 

t.  ex.  en  prest  på  Öland  »historias  scholasticae »  (=  legend- 

samlingar.^)  dit.    I  omkring  70  år  varade  denna  institution. 
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I  medlet  af  1300-talet  såldes  huset.  I  Handl.  rör.  Skandi- 

naviens historia  XII:  58  o.  f.  läsas  värderings-  och  för- 

säljningshandlingarna. 
Svenska  böcker  och  urkunder  i  utlandet.  Häröfver 

lem  nar  Stiernman  en  redogörelse  i  Tal  om  de  lärda  ve- 

tenskapernas tillstånd  i  Svearike  under  heden- 

doms- och  påfvedömstiden,  1758,  sid.  123  — 126,  hvar- 
till  hänvisas.  Jfr  [Burén:]  Tankar  öfver  landtbruket, 

bergsrörelsen  .  .  .  med  tillämpadt  äreminne  öfver 

Louis  de  Geer,  Link.  1790,  sid.  180. 
Svenska  urkunder  i  Italien.  Öfver  i  såväl  Vatikanens 

som  öfriga  italienska  arkiv  och  bibliotek  befintliga  hand- 
skrifter angående  Sverige  och  svenskar  har  utkommit  en 

förteckning:  Handskrifna  Suecana  i  italienska  arkiv 

och  bibliotek  efter  1523.  Antecknade  af  Elof 

Tegnér.    (Medföljde  Historisk  Tidskrift  1892.) 
Johan  Casimir,  Vasahusets  siste  legitime  ättling  pä 

svärdssidan;  född  1609;  jesuit  och  kardinalprest  omkr. 

1640;  återgick  i  verldsligt  stånd  1646;  konung  i  Polen 

1648;  nedlade  kronan  1668;  död  i  Nevers  (Frankrike)  1672. 

Denne  konung  hade  i  sin  ego  ett  helt  arkiv  af  svenska 

historiska  handlingar,  hvilka  konung  Sigismund,  hans  far- 
fader, förde  med  sig  från  Sverige.  I  detta  arkiv  befann 

sig  bl.  a.  en  konung  Erik  XIV:s  dagbok:  Diarium  pro 

Anno  1567.  Om  detta  manuskript,  som  Warmholtz  upp- 
tager under  n:r  3127,  skrifver  densamme:  »Diarium  Erici 

Regis,  pro  Anno  1567,  så  kallar  jag  en  af  kon.  Erik  sjelf 
författad  och  med  egen  hand  skrifven  Almanach  för  år 

1567,  hvaruti  de  märkvärdigaste  händelser,  som  året  igenom 

förflutit,  stå  under  dag  och  datum  antecknade  på  latin. 

Handskriften,  ett  band  i  stor  octavo,  eller  liten  qvart,  be- 

stående af  366  blad,  förvaras  uti  friherrl.  Rålambska  Bi- 
bliotheket  på  Högsjö  och  har  haft  besynnerliga  öden.  Främst 
i  boken    står   antecknadt:    Hunc  Librum  ego  Gregorius —  294 
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Larsson  Borastus,  Norcopiensis,  Canonicus  Cracoviensis, 

Praepositus  Wiskicicitz,  trium  Regum  in  Polonia  Secreta- 

rius,  redemi  Wilnae,  a  Jacobo  Henn,  Sveco,  caupone  ibi- 

dem,  Anno  Dni  1603,  eidem  Jacobo  oppignoratum  a  Gu- 
stavo,  Erici  Regis  filio,  in  Moscoviam  antea  profecto, 

illicque  extincto».  Derefter  omnämner  Warmholtz  en  af 

Ake  Rälamb  pä  tredje  sidan  gjord  anteckning.  Denna 

anteckning  lyder  in  extenso  sålunda:  »D.  22  nov.  1673 

feck  jag  denna  bok  i  Paris  au  Faubourg  S.  Germain  uthi 

en  krydbodh,  blandt  sönderskurna  svenska  papper,  som 

K.  Casimirs  dvärg  (som  gäste  i  mitt  qvarter,  var  en  liten 

polack,  kunde  godh  svänska)  hade  såldt  åth  krydkrämaren; 

hade  jag  kommit  8  dagar  förr,  hade  jag  fådt  10  kijstor 

medh  svänska  handlingar,  som  Sigismundus  tog  medh  sig 

ifrän  Sverige,  ok  K.  Casimir  fördt  medh  sig  i  Frankrike  ok 

lämbnadt  efter  sin  död».*  —  Manuskriptet  —  på  svenska  öf- 
versatt  i  Fants  Handlingar  2:dra  st.  sid.  49  o.  f.  —  kom 
med  Rålambska  samlingen  till  Kongl.  BibHoteket. 

Vidstående  Ex-libris  (orig.  i  kopparstick,  här  åter- 

gifvet  i  zinkotypi)  kan  antagligen  tillegnas  Johan  Casi- 

mir. Det  framställer  polska  riksvapnet,  med  svenska  riks- 

vapnet som  hjertsköld.  Gravören  af  detta  Ex-libris  har  ej 
förstått  betydelsen  af  vasen,  utan  i  stället  för  densamma 

framstält  ett  cylinderformigt  föremål,  hvilket  kan  tagas  för 
en  kikare  eller  en  kanon  eller  en  kommandostaf.  Fälten  äro 

båda  oriktigt  schrafferade  röda,  då  endast  det  öfre  bör  vara 

rödt,  men  det  nedre  blått.  Det  vapen  som  detta  Ex-libris 
framställer  kan  de  jure  omöjligt  hafva  användts  af  någon 

annan  än  en  polsk  kunglig  person  tillhörande  Sigismund 

IILs  linie.  Att  döma  efter  stilen  måste  det  förläggas  till 

ättens  senaste  period,  d.  v.  s.  Johan  Casimirs  tid,  möjligen 

då  han  efter  sin  abdikation  lefde  såsom  privat  person  i 

*  Jfr  en  uppsats  af  H.  Wieselgren  i  Hist.  Tidskr.  II:  149  o.  f. 
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Frankrike.  De  regerande  polske  konungarne,  sä  stora 

suveräner  som  de  voro,  hade  antagligen  inga  Ex-libris  — 

en  mera  privat  smak  —  utan  läto  känneteckna  sina  böcker 
genom  deras  inbindning:  å  permarne  stämplades  vapen 

eller  dylikt.  Äfven  icke  regerande  prinsar  af  polska  Vasa- 

huset brukade  detta,  t.  ex.  Sigismund  IILs  son,  furstbisko- 
pen C.  Ferdinand,  å  hvars  böcker  vapnet  och  initialerna 

funnos  i  guld  på  permen.  (På  Cederhjelmska  auktionen 

förekommo  flere  dylika  böcker.)  Om  vidstående  Ex-libris 
tillhör  Johan  Casimirs  obskyra  period  såsom  fallen  konung, 

lefvande  på  nåder  i  Frankrike,  kan  man  genom  den  fran- 

ske gravörens  naturliga  okunnighet  lätt  förklara  vasens 

besynnerliga  form.*    För  jemförelse  meddelas  här,  i  zinko- 

*  Vasavapnets  sköldmärke  har  varit  utsatt  för  många  tydningar,  sä- 
som:  spetsen  på  medeltidens  dystians,  blomvippa,  trälilja,  liljespira,  storm- 

vase (=.  faschinen,  som  torde  vara  den  rätta),  sädeskärfve  (använd  af 
Christina  och  s.  m.  at  Gustaf  III),  rocpjes  (=  tornet  i  schackspelet).  En 
intressant   utredning  af  Vasa-namnet  och  Vasa-vapnet  med  en  mängd  af- 
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typi  elter  träsnitt,  Stanislaus  Leczinsky's  polska  riksvapen, 
befintligt  å  ett  Ex-libris  (eller  rättare  Ex-dono),  å  hvilket 
läses:  Livré  De  la  Bibliothéque  Publique  Fondé  par  le 

Roy  de  Pologne  Duc  de  Lorraine  en  MDCCL. 

Langebek,  Jacob;  född  1710,  dansk  historieforskare; 

utgifvaren  af  »Scriptores  rerum  Danicarum»;  geheimearki- 
varie;  etatsråd;  död  i  Köpenhamn  1775. 

Langebek  hade  stora  samlingar  i  svenska  historien. 

En  svensk  som  besökte  honom  Juni  1768  skref  till  Gjör- 
well:  »Det  var  hos  honom  nästan  som  hade  jag  varit  hos 

en  Warmholtz;  allt  hvad  jag  frågade  efter  fanns  der». 

I  bref  till  Gjörwell  från  mag.  Hans  Graffman,  dat.  Köpen- 

hamn ^%  1773»  läses:  »Hr  etatsrådet  Langebek,  som  är 
en  bland  de  störste  och  tillika  vittraste  samlare  i  vår  nor- 

diska historia,  har  ock  ej  gjort  ringa  eröfringar  på  detta 

fält  under  sitt  vistande  i  Sverige.  Han  viste  mig  t.  ex. 

en  original-brefsamling  af  riksrådet  Adler  Salvius,  som 
innehåller  dess  correspondence  med  Drottn.  Christina,  Riks- 
Cancelleren  Axel  Oxenstjerna  m.  fl.  Likaledes  äger  Hr 

Langebek  en  brefsamUng  efter  ärkebiskoparne  Paulinus  och o 
Kenicius  samt  den  lärde  Norman.»  —  A  auktionen  i  Kö- 

penhamn på  Langebeks  efterlämnade  bibliotek*  inköptes  för 
Kongl.  BibUotekets  räkning  »böcker  i  historien,  antiqvite- 

terna  och  språken»  för  en  summa  af  6,000  dal.  kpmt.  (Jfr  Sam- 
laren Vio  1773  o.  Stockholms  Lärda  Tidningar  1777  n:r  75.) 

bildningar  läses  i  Svenska  Autograf- Sällskapets  Tidskrift  Maj  1889,  under- 
tecknad: Emil  Hildebrand.  En  ytterligare  utredning,  äfven  illustrerad,  med 

olika  resultat  än  E.  Hildebrands  förekommer  i  samma  tidskrift  för  Decem- 
ber 1892  af  F.  U.  Wrangel.  Dessutom  läses  en  uppsats  af  H.  Hildebrand  i 

Antiqvarisk  Tidskriit  VII.  Äfvenså  kan  hänvisas  till  Peringskiölds  Mon. 
Uplandica  och  C.  A.  KHngspors  Heraldik,  der  olika  af  bildningar  af  Vasavapnet 

återgifvas.  Se  äfven  Biogr.  Lex,  n.  r.  u.  VI:  360  och  Warmholtz'  not 
till  6,524. 

*  Denna  auktion  började  d,  20  Januari  1777.  Katalogen  (586  sid.) 
jemte  supplement  (37  sid.)  omfattar  13,376  n:r. 
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Suchtelen,  Johan  Petter  van;  född  i  Holland  1751; 

grefve;  general;  rysk  minister  i  Stockholm;  död  derstädes 

1836  och  begrafven  i  Solna  kyrkogård.  Under  den  långa 

tid  (18 10 — 1836)  Suchtelen  vistades  här,  sysslade  han  allt- 
jemt  med  bildandet  af  ett  utmärkt  svenskt  bibliotek  och 

en  svensk  autografsamling.  Efter  hans  död  såldes  å  bok- 

auktion i  Stockholm  1832  d.  22  febr.  o.  f.  d.  alla  duplet- 
terna  i  hans  bibliotek,  enligt  tryckt  förteckning  (2,1 56  n:r). 

Hans  öfriga  bibliotek  (70,000  volymer),  storartade  autograf- 

samling och  konstskatter  öfverlemnades  på  grund  af  dona- 

tion till  ryska  statens  bibliotek  i  S:t  Petersburg.  I  Sep- 

tember 1836  blefvo  samlingarna  afliemtade  af  ryska  örlogs- 

skeppet »America».  —  Om  den  märkliga  autografsamlingen 

läses  en  uppsats  i  »Ur  dagens  krönika»  VII:  i  — 13.  I 
»Två  krönta  rivaler»  lemnar  Ahnfelt  följande  pikanta 

notis  med  anledning  af  sitt  besök  i  Kejserliga  bibliotekets 

i  Petersburg  afdelning  för  autografer:  »I  den  svenska 
montren  möter  man  dessa  välkända  ord  i  skaldens  egen 
handskrift : 

Oj  Finland,  trohets  hem,  o  borg,  som  Ehr'nsvärd  bygt, 
nyss  lik  en  blodig  sköld  från  statens  hjerta  ryckt! 

Es.  Tegnér. 

Onekligen  ser  det  ut  som  en  egendomlig  ironi,  att 

just  dessa  ord  stå  att  läsa  på  detta  ställe,  påtagligen  gifna 

egenhändigt  af  Tegnér  åt  autografsamlaren,  general  Such- 
telen. » 

Suchtelens  Ex-libris  är  utfördt  i  två  storlekar  af  den 

skicklige  svenske  kopparstickaren  C.  G.  Lundgren.  Det 

framställer  Suchtelens  vapen  (i  öfre  vensl^a  fältet  synes 

Sveaborg)  och  omkring  detsamma:  Bibliotheca  Stichtelen. 

Aeqva  Mente  [Med  jemnmodj.  Den  större  varianten  är 
afbildad  här.  Den  mindre,  till  alla  delar  öfverensstämmande 

med  denna,  finnes  återgifven  i  »Facsimile  des  armoires  et 

des  timbres  de  diverses  bibliothéques»,  Varsovie  1874. 
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Riant,  Paul,  fransk  grefve;  född  1836,  död  i  Schweiz 

1888.  Hans  storartade  boksamlingar  äro  bekanta  för  alla 
lärde  samlare.  Hans  slott  utanför  Paris  hade  förvandlats 

till  ett  kolossalt  bibliotek,  hvilket  omfattade  de  dyrbaraste 

bokskatter  på  alla  språk.  Före  sin  död  hade  han  förord- 
nat, att  den  skandinaviska  samlingen  ej  på  några  vilkor 

finge  styckas.  Grefve  Riant  hade  städse  visat  det  allra 
största  intresse  för  Skandinavien  och  särskildt  för  vårt  land 

samt  stod  i  ständig  och  förtrolig  förbindelse  med  flere  af 
våra  mest  bekante  forskare  och  samlare.  Han  var  dertill 

korresponderande  ledamot  af  Vitt.-,  hist.-  o.  antiqv.-akade- 
mien.  Det  var  grefve  Riant,  som  genom  sin  frikostighet  för 

öfverbibliotekarien  Klemming  möjliggjorde  utgifvandet  af  de 

andliga  medeltidssångerna,  och  Klemming  dedicerade  äfven 
till  honom  flere  af  sina  arbeten.  Åtskilliga  gånger  besökte 

han  Sverige  och  var  i  alla  händelser  ständigt  representerad 

vid  de  auktioner,  der  rariteter  i  bokväg  gingo  under  klub- 

ban. Den  skandinaviska  afdelningen  blef  en  af  de  rik- 

haltigaste och  värdefullaste  i  hans  bibliotek.  Den  omfat- 
tade åtskilliga  synnerligen  dyrbara  nummer  och  bland  dem 

några  unika.  Katalogen  öfver  denna  samling  erhöll  num- 
ret I.  Dess  titel  lyder:  »Catalogue  de  la  Bibliothéque  de 

feu  M.  le  Comte  Riant.  Rédigé  par  L.  de  Germon  et  L. 

Polain.  Premier  Partie:  Livrés  concernant  la  Scandinavie», 

Macon,  Protat  fréres,  1896.  Den  är  en  volym  på  409  -f  VI 
sidor  stor  octav  och  upptager  2,641  nummer.  Af  denna 

katalog,  hvilken  trycktes  i  blott  300  ex.,  blefvo  några 

exemplar  sända  till  Sverige.  För  samlingen  i  sin  helhet  var 

bestämdt  ett  pris  af  15,000  francs,  hvilket  måste  anses  syn- 

nerligen moderat  tilltaget,  då  enskilda  nummer  af  den- 
samma hvar  för  sig  ansågos  värda  en  betydande  del  af  nämda 

summa.  Värdet  hos  det  sista  numret  i  katalogen,  »Col- 

lection  de  théses  des  Universités  d'Abo,  Lund  &  Upsal», 
tillsammans  ej  mindre  än  19,000  st.,  inses  lättast  af  det 
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sakförhållandet,  att  för  endast  dupletter  i  denna  kollektion 

på  sin  tid  af  en  svensk  samlare  betaltes  bortåt  hälften  af 

det  af  Riant  faststälda  priset  för  hela  samlingen.  Två  anbud 

ingingo  från  Sverige.  Det  ena  var  från  hufvudstadens  för- 
nämste antiqvitetshandlare,  hvilken  erbjöd  sig  betala  den 

begärda  summan.  Tyvärr  kom  detta  anbud  för  sent.  Yale 

College  i  Newhaven,  Förenta  staterna,  hade  kommit  i  förväg, 

och  den  präktiga  bokskatten  har  nu  vandrat  öfver  Atlanten. 

En  svensk  boksamling  till  Island.  Då  det  i  början  af 

1850-talet  blef  bekant  i  Sverige,  att  endast  få  svenska 
böcker  funnos  på  Island,  uppstod  inom  vårt  land  planen 

att  genom  insamling  och  vänskaplig  föräring  af  den  d.  v. 
svenska  bokpressens  utmärkta  alster,  företrädesvis  hvad 

anginge  landets  och  folkets  eget  skaplynne,  öden  och  för- 
hållanden, göra  svenska  litteraturen  bättre  förestäld  på  Is- 

land, till  hvars  gamla  andliga  odling  vår  egen  ju  stode  i 

stor  skuld.  Denna  plan  omfattades  under  år  1852  med 

ifver  af  de  lärda  samfunden  i  Stockholm  och  Upsala,  en- 
skilde författare  och  de  främste  bokförläggare  i  vårt  land, 

hvilka  alla  delade  en  gemensam  önskan  att  se  svenska 

namnet  återlifvadt  och  bevaradt  hos  stamförvandterne  på 

den  aflägsna  ön.  En  samling  af  omkr.  500  band,  utgörande 
ett  urval  af  svenska  skrifter  från  vårt  förflutna  och  inne- 

varande århundrade,  särskildt  rörande  svenska  språket  och 

vitterheten,  häfder  och  fornlemningar,  jord-  och  naturbeskrif- 
ning,  lagar  och  samhällsförfattningar,  borgerliga  och  kyrkliga 

förhållanden,  seder  och  odling  i  allmänhet,  sändes  hösten 

nämda  år  öfver  Köpenhamn  till  Island,  och  i^^bruari  1853 

kommo  från  d.  v.  biskopen  öfver  Island  Helgi  G.  Thorden- 
sen  samt  styrelsen  öfver  Stiftsbiblioteket  i  Reikiavik,  till 

hvilken  boksamUngen  öfverlemnats,  skrifvelser,  tolkande 

liflig  erkänsla  för  den  svenska  gåfvan  och  de  ädla  tänke- 
sätt, som  föranledt  densamma.  (Jfr  flere  svenska  tidningar 

för  Februari  och  Mars  1853,  t.  ex.  Öresundsposten  N:o  25.) 



Skandinaviska  föreningen  i  Berlin.  Denna  förening 
har  ett  bibliotek.  Detsamma  tillhörande  böcker  äro  märkta 

å  försittsblad  eller  titelblad  med  en  blindstämpel:  Skandi- 

naviska Förening-en  i  Berlin. 
Skandi7iaviska  föreni?tgen  i  Rom  eger  ett  icke  obetyd- 
ligt antal  svenska  böcker.  Isynnerhet  är  den  bättre  delen 

af  vår  vitterhet  ganska  rikt  representerad.  Skådespelaren 

Albert  Lichtenberg,  hvilken  i  flere  år  var  föreningens  biblio- 

tekarie, uppgjorde  i  slutet  af  1870-talet  en  förteckning  öfver 
de  arbeten,  som  då  funnos  i  biblioteket. 

Boksamlingar  skänkta  af  svenske  konujigar  till  svenska 

bildnings afistalt er  i  Fdreiita  Staterna.  Carl  XV  skänkte 

af  sin  faders  efterlemnade  bibliotek  5,000  vol.  till  Augustana- 
synoden,  hvilken  då  hade  sitt  säte  i  Chicago.  I  protokoll 

vid  synodens  andra  årsmöte,  1861,  tackade  dess  komité  för 

»den  i  sanning  konungsliga  gåfvan  af  böcker  till  vårt 

bibliotek».  —  Oscar  II  lät  1889  öfversända  en  samling 
af  800  band  svenska  böcker  till  biblioteket  vid  Bethany 

College  &  Normal  Institute  i  Lindsbury,  Kansas,  (ett  sex- 
klassigt  svenskt  läroverk)  och  1890  en  gäfva  af  böcker  i 

historia'  och  skönlitteratur  till  ett  i  New  Sweden,  Maine, 
påbegynnt  bibliotek  för  den  svenska  lutherska  kyrkan. 

Svensk-amerikanska  tidningen  »Hemlandet»  tillade  efter 

omnämnandet  af  gåfvan:  »Detta  bevis  pä  att  h.  m:t  konun- 
gen icke  glömt  svenskarne  i  Amerika  har  mottagits  med 

största  glädje,  och  biblioteket  kommer  att  uppkallas  efter 
honom. » 

De  Ge  er  af  Leufsta,  Carl  Fredrik,  friherre;  född  1860 

i  Geneve;  licencié-és-lettres ;  volontär  vid  Svea  lifgarde  1880; 

underlöjtnant  1882;  afsked  1887;  svensk-norsk  generalkonsul 
i  Geneve  1888;  inträdde  i  Svea  lifgardes  reserv  1889.  (Denna 

gren  af  slägten  har  varit  bosatt  i  Haute-Savoie  sedan  frih. 

de  Geers  farfaders  ditflyttning  på  1820-talet  och  eger  der 

godset  Vetraz.)    Friherre  de  Geer  har  skrifvit  bl.  a.:  Nou- 
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velies  Svedois  (Geneve  1888)  och  Les  filles  (^'Aeg-ir  (Ge- 
neve 1889),  skildringar  af  svenska  förhållanden,  historiskt 

romantiska  noveller  samt  sagor  och  är  dessutom  lifligt  in- 
tresserad för  samt  utöfvare  af  målarekonsten.  Han  eger 

ett  större  bibliotek 'och  en  betydande  gravyrsamling.  Sedan 
ett  par  år  tillbaka  samlar  han  alla  från  den  gamla  firman 

Didot  utgångna  alster  och  eger  deraf  en  synnerligen  vacker 
kollektion.  För  dessa  böcker  använder  han  ett  mindre  Ex- 

libris:  friherrliga  slägten  de  Geers  af  Leufsta  vapen  utan 

sköldhållare  och  crest,  men  med  friheniig  krona  och  den 

till  vapnet  hörande  devisen  Non  sans  cause,  tryckt  i  guld  å 

hvitt  pergamentspapper.  A  öfriga  böcker  använder  han 

ett  större  Ex-libris:  C  de  G  sammanbundet  under  friherrlig 
krona,  gravyr  med  rödt  tryck. 

SVENSKA  ENSKILDA  PERSONERS  BIBLIOTEK,  SOM 

FÖRSÅLTS  OCH  QVARSTANNAT  I  UTLANDET. 

Carlsson,  Gustaf,  son  af  Carl  X  Gustaf  och  Brita  Al- 

lertz*;  född  i  Stockholm  1647,  öfverste  vid  Uplands  reg:te 
1673,  grefve  1674,  sedermera  generallöjtnant  i  nederländsk 

tjenst,  åtföljde  prinsens  af  Oranien  expedition  till  England 

1688,  dog  barnlös  pä  sitt  slott  Ter  Hoorne  i  Friesland 

1708.  Slutet  af  sitt  iif  egnade  han  åt  lärda  sysselsättningar 

och  efterlemnade  ett  rikhaltigt  bibliotek.  Detta  såldes  ä 

auktion  efter  hans  död,  efter  tryckt  katalog  med  titel: 

»Bibliotheca  Carlsoniana.  Regum  et  Principum  oculis  digna, 

multo  studio,  judicio  et  labore  collecta.  Ad  diem  19  Oc- 
tobris  &  seqq.  171 1  distrahenda  [litet  kopparstick  med  en 

vård,  Minerva,  medaljongporträtt  af  Cicero  m.  m.,  sign.  P.  H.] 

*  Om  denna  och  hennes  slägt  se  >S:t  Nikolai  kyrkas  vigselbok >, 
utg.  af  F.  U.  VVrangel,  I:  17,  76. 



Hagae-Comitis  Per  Petrum  Husson  Bibliopolam.»  736  sid. 
stor  8:0.  Den  väldiga  katalogen  har  såsom  försittsblad 

ett  präktigt  kopparstick,  framställande  en  vård  i  en  biblio- 
tekssal omgifven  af  figurer  m.  m.;  å  vården  läses:  Biblio- 

theca  Carlsoniana.  Öfverst  i  en  cartouche:  G.  C.  i 

dubbelt  monogram  med  adlig  krona  öfver.  Katalogen  om- 

fattar 8,930  n:r;  volymantalet  naturligtvis  vida  större,  al- 
denstund  n:r  endast  betecknar  verk,  oafsedt  om  desamma 

utgjort  en  eller  flere  delar.  I  likhet  med  alla  svenska  bok- 
förteckningar från  1600-  och  början  af  1700-talet  omfattar 

denna  boksamling  i  det  allra  närmaste  blott  utländsk  litte- 
ratur. Eric  Hindrichson  Ströms  katalog  af  1749  är  den 

första  der  svenska  böcker  i  nämnvärd  grad  förekomma.  — 
C.  G.  Tessin  uppräknar  i  sin  »Dagbok  1757»  (sid.  178, 

179)  åtskilliga  sällsynta  böcker,  som  upptogos  i  Carlssonska 

boksamlingen.  —  Böckerna  såldes  å  auktionen  till  vrakpris. 

Tessin  skrifver:  »Jag  äger  Biblioth.  Carlsoniana  cum  pre- 
tiis.  Det  är  ynkligt  att  se  till  hvad  eländigt  pris  detta  vackra 

Bibliothek  blifvit  försåldt,  under  dåvarande  svåra  krigstider. 

Detta  förråd  var  ibland  annat  ganska  rikt  på  resebeskrif- 
ningar,  och  de  så  kallade  Piéces  fugitives.  För  några 

gulden  såldes  hela  hästlasset.  Konsterna  tiga  då  vapnen 

gny.»  Grefve  Tessins  ex.  af  Biblioth.  Carlsoniana  med 

prisanteckningar  befinnes  nu  i  Kongl.  Biblioteket.  (Om 

grefve  Gustaf  Carlsson  se  Gjörwell,  Det  Svenska  Biblio- 
teket, Sthim  1759,  III:  155  o.  f.,  äfvensom  Stiernmans 

Genealogiska  tabeller  öfver  Svenska  Konunga- 
husen från  Gustaf  I,  tab.  XVII,  i  den  af  honom  utgifna 

uppl.  af  Girs  Johan  III:s  Chrönika.). 

Nettelbla,  Christian  von,  son  till  grosshandlaren  i  Stock- 

holm Casper  Nettelbladt;  född  1696;  juris  professor  i  Greifs- 
wald;  assessor  i  rikskammarrätten  i  Wetzlar;  af  kejsar  Frans 

I  adlad  1746  von  Nettelbla;  romersk  riksfriherre  1762;  af- 

satt  från  sin  befattning  såsom  assessor  1769  (besticklig- 
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het  lär  hafva  varit  orsaken  till  hans  fall);  död  i  Wetzlar 

1775.  Hans  död  är  notificerad  i  »Nya  lärda  Tidningar» 

^Vio  1775:  »Wetzlar.  Kongl.  Svenske  assessorn  i  Tyska 
Rikskammarrätten  härstädes  Hr  Baron  Christ.  von  Nettel- 

bla  dog  d.  20  sistl.  Augusti  i  dess  80  år.  Hans  förtjen- 

ster  om  Svenska  historien  äro  nogsamt  bekanta.»  — Såsom 
författare  utmärkte  sig  v.  Nettelbla  för  ovanlig  flit  och 

utgaf  en  mängd  skrifter,  dels  pä  latin,  dels  på  tyska,  af 

hvilka  Schwedische  Bibliothec  (i — 5,  1728 — 1736),  inne- 
hållande samlingar  till  svenska  historien,  utan  tvifvel  är 

den  märkligaste.  Om  en  skarp  polemik  emellan  Nettelbla 

och  Joh.  Erichsson,  »Prediger  in  Schwed.  Pommern»,  med 

anledning  af  Erichssons  arbete  Bibliotheca  Runica  (re- 
censerad i  »Svenska  Magazinet»  Juli  1766  sid.  50S)  se 

»Kongl.  Bibl:s  Tidningar  om  Lärda  Saker»  d.  V2  1767 

(I:  44)  och  s.  ä.  (II:  55).  Se  äfven  Warmholtz  8979 
—8981. 

Öfver  v.  Nettelblas  bibliotek  utkom  i:a  delen  af  en 

auktionskatalog  med  följande  titel:  »Catalogus  P.  I  mae 

Librorum  Historicorum,  Juridicorum,  Politicorum,  et  omnis 

ferme  generis,  ac  melioris  notae,  nitite  compactorum,  a 

L.  B.  de  Nettelbla  Holmia-Sveco  Collectorum,  ab  hinc 
vero  usque  ad  diem  l!!L  Septembris  Anno  currentis  civili 

pretio,  conjunctim,  per  aversionem  vendendorvm,  et  in 

omnem  eventvm  ex  post,  Secundum  Ordinem  Catalogi, 

publica  auctionis  lege,  erga  paratam  pecuniam,  distrahen- 
dorum  Wetzlariae  die  ...»  (Yngsta  boken  i  katalogen  är 

tryckt  1768,  kanske  katalogens  årtal.)  I  Kongl.  Bibi.  fin- 
nes endast  denna  första  del,  en  volym  på  342  sid.  liten 

8:0.  Sedan  G.  E.  Klemming  i  många  år  förgäfves  forskat 

efter  de  öfriga  delarne  (ett  »avertissement»  å  titelns  bak- 
sida tillkännagifver,  att  ytterligare  2  delar  skulle  följa), 

så  betviflades,  att  någon  vidare  del  utkommit.  Warm- 
holtz (Hist.  Bibi.  Sv.  Goth.  I:  p.  235)  omnämner  dock  den 
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2:a  delen  såsom  tryckt  i  Frankfurt  1769;  således  måste 

den  delen  utkommit;  huruvida  3:e  delen  utkommit,  är  der- 

emot  ovisst.  Om  nämda  2:a  del  meddelade  kongl.  öfver- 
bibliotekarien  grefve  C.  Snoilsky  (^5  1891):  »Del  II  af 
Nettelblas  katalog,  hvilken  förmodats  vara  särdeles  rik  på 

Svecana,  har  G.  E.  Klemming  i  många  år  förgäfves  letat 

efter.  Äfven  jag  har  i  flere  af  Tysklands  större  bibliotek 

utan  framgång  frågat  efter  densamma.  För  någon  tid 

sedan  föll  det  mig  in  att  skrifva  till  universitetsbiblioteket 

i  Rostock  (slägten  v.  Nettelbla  är  ännu  bosatt  i  Mecklen- 
burg), och  der  fanns  den  ändtligen.  För  några  dagar  sedan 

fick  jag  den  hit  till  låns,  men  min  förväntan  angående  inne- 
hållets värde  uppfylldes  icke.  Katalogens  del  II,  som  är 

tryckt  i  Frankfurt  a/M.  1769  (184  sid.),  innehåller  visser- 
ligen ett  temligen  stort  antal  böcker  angående  Sverige  och 

de  nordiska  länderna,  men  några  större  sällsyntheter,  än  min- 
dre unica  och  okända  saker  finnas  der  icke.  Del  III  vardt 

väl  aldrig  tryckt  —  den  stora  disputationssamlingen,  mel- 
lan 2  å  300  band,  som  skulle  utgöra  en  del  deraf,  finnes  i 

sin  helhet  i  universitetsbiblioteket  i  Rostock.» 

Första  delens  ofvan  nämda  avertissement  lyder: 

Die  grosse  Kosten  eines  sehr  weiten  Transports  zu  Lande  durch  Fuhr- 
Leute,  wo  man  sich  wegen  hohen  Alters  und  langwuriger  anhaltender  kränck- 
licher  Beschwerlichkeiten,  dieses  Bucher-Vorraths  nicht  mehr  hinlänglich 
bedienen  kan,  haben  die  Entschliessung  veranlasset,  Partem  dessel- 
bigen,  wie  selbiger  hier  verzeichnet  ist,  einem  Liebhaber,  fiir  billigen  Preiss, 
käuflich  anzutragen  und  iiberlassen.  —  Es  wird  wohl  dieselbige  fiir  eine 
der  ansehnlichsten  Sainmlungen  in  Wetzlar,  noch  zur  Zeit  in  diesem  Se- 
culo,  können  gehalten  werden,  da  nur  allein  dieser  erstere  Theil  zu  erken- 
nen  geben  kan,  dass  selbiger  die  ehemahlige  Gräflich  Virmondische,  wel- 
che  die  erheblichste  gewesen,  so  wohl  an  der  Zahl  derer  Folianten  und 
Quartanten,  als  auch  der  Menge  von  grossen  Wercken  iibertrift;  wiewohl 
an  Octaven  und  Duodecen,  wie  auch  Französichen  Biichern  geringer  ist. 
—  An  anderen  Orten,  wo  der  Buchhandel  floriret  und  öftere  grosse  Biicher- 
Versteigerungen  sich  ergeben,  hat  eine  grössere  Sammlung,  mit  weit  gerin- 
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gereii  Kosten  angeschaffet  werden  können,  als  allhier  in  Wetzlar,  wo  man 
sich  das  mehreste  von  frembden  und  öfters  entlegenen  Orten  muss  bringen 
lassen,  da  es  so  gar  in  Franckfurth  nicht  anzutreffen  gewesen.  —  Die  mehre- 
sten  Biichern  sind  in  Frantzösischen,  Englischen  und  Pergament-Bänden, 
gantz,  oder  Riicken  und  Ecken,  mit  rothen  und  griinen  Tituln,  neu  ge- 
bunden.  —  Ein  Liebhaber,  welche  diese  Sammlung  zu  erhandelen  gelieben 
möchte,  kan  sich  in  Franckfurth  bey  dem  Buchhändler  Gerhard  oder  in 
Wetzlar  bey  den  Besitzer  melden.  —  Ob  und  wann  selbige  zur  Verstei- 
gerung  gebracht  werden  möchte,  ist  annoch  ungewiss;  wenigstens  wird  es 
nicht  ehender,  als  nach  Absterben  des  Besitzers  geschehen,  wo  sodann  ein 
Anhang  von  Omissis  &  Novis  beygefiiget  und  der  Terminus  Licitationis  in 
denen  gelehrten  und  anderen  Zeitungen  angezeiget  werden  soll.  —  Der 
2:te  Theil  bestehet  aus  Schwedischen,  Dähnischen,  Norwegischen  und  Lief- 
ländischen  Sachen,  welcher  einem  Liebhaber  besonders  zum  Kauf  ange- 
tragen  und  ein  geschriebener  Catalogus  fiir  der  Hand  communiciret  werden 
kan.  —  Der  3:te  Theil  von  Pomeranicis,  Mecklenburgicis,  luris  Cameralis 
und  einer  der  grössesten  Sammlungen  von  Disputations-Bänden  wird  weder 
verkaufe  noch  versteigert  werden;  wie  denn  auch  P.  2:da  zu  keiner  Ver- 
steigerung  kommen  kan,  da  diese  kostbahre  und  in  Teutschland  bey  einem 
Privato  schwerlich  anzutrefFende  ansehnliche  grosse  Sammlung  nicht  ge- 
trennet  werden  soll. 

Nettelbla  använde  för  sina  böcker  tre  olika  Ex-libris: 
I .  ex  Bibliotheca  S.  R.  I.  BaJideres  :  &  Liber  Baron  :  De 

Nettelbla  Holmia  Sueci  under  Nettelblas  romerskt  friherr- 

liga  vapen,  med  devis:  Virtuti  et  Fidei*  Under  vapnet 

hänger  Nordstjerneordens  tecken  med  devisen:  Nescit  occa- 
sum.  2.  Ex  Musaeo  Chris tiani  de  Nettelbla  Holmia  Sveci 

under  N:s  hjertvapen  (tre  blad)  med  sköldhållare  liksom 

föregående  (ett  lejon  och  en  vildman),  ofvan  vapnet  devisen : 

Virtuti  et  Fidei.**  3.  Nettelblas  vapen,  synnerligt  fint  ut- 

fördt.    Alla  tre  i  koppargravyr.  * 

*  Om  detta  Ex-libris,  här  återgifvet  i  zinkotypi,  säger  F.  U.  Wrangel 
i  sin  recension  öfver  Svenska  Bibliotek  och  Ex-libris  I — III  i  Autograf- 

sällskapets tidskrift  Dec.  1894:  Christian  Nettelblas  vapen  är  ett  intres- 
sant kopparstick  från  1700-talet. 

*•  I  Kongl.  Bibi.  finnes  Messenius:  Theatrum  Nobilitatis,  med 
teckningar  af  Peringer,  försedd  med  detta  Ex-libris. 
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Salthtmius,  Daniel,  f.  1701,  d.  1750;  prestson;  helt 

ung  student  i  Upsala,  förskref  han  sig  till  Hin  onde  och 

religerades  för  den  skull  från  akademien;  blef  i  Göte- 
borg omvänd  till  pietismen  och  sändes  till  Halle,  der  han 

blef  fil.  magister;  slutligen  teol.  doktor  samt  förste  teol. 

professor  i  Königsberg.  Ogift,  använde  han  alla  sina  in- 
komster på  bokköp  och  efterlemnade  ett  af  de  största 

bibliotek  någon  akademiker  på  hans  tid  torde  egt.  Endast 

folianternas  och  qvarternas  antal  var  6,000  n:r.  En  sär- 
skild katalog  trycktes  öfver  de  rara  böckerna,  hvilka  i  antal 

stego  till  3,200  n:r  och  hvilkas  titlar  och  beskrifning  fylla 

644  sid.  8:0:  Bibliothecae  Danielis  Salthsenii,  S.  S. 

Theologiae  Doctoris  et  Professoris  Ordinarii  Libri 
ad  Omne  Literarvm  genvs  spectantes,  Rariores  et  Rarissimi. 

(Regiom.  Borvss.;  Joh.  Henr.  Hartvngh.  MDCCLI.)  Bland 
dessa  rariteter  fanns  ock  ett  antal  svenska  böcker.  I  Olof 

A:son  Knös'  katalog  citeras  ofta  denna  Salthenius'ska. 
Lm7ié,  Carl  von;  född  1707,  professor  i  medicin  och 

naturalhistoria  vid  Upsala  universitet,  arkiater;  död  i  Up- 
sala 1778.  Linnés  bibliotek  och  naturaliesamlingar  tillföllo, 

efter  hans  död,  sonen  med  samma  namn,  faderns  efter- 
trädare som  professor  vid  Upsala  universitet,  född  1741, o 

död  1783.  Aret  efter  dennes  död  sålde  sterbhusutredaren, 

d.  v.  akad.  adjunkten  s.  m.  professorn  J.  G.  Acrel,  såväl 

Linné  d.  ä:s  bibliotek  som  naturaliesamlingar  till  en  engels- 
man, en  ung  rik  med.  d:r  James  Edward  Smith,  för  900 

guineer  (=  19,000  kr.).  Denne  sålde  den  mineralogiska 
samlingen  å  auktion  i  London  (1796).  Efter  Smiths  död, 
1828,  öfverlät  enkan  de  återstående  Linnéiska  samlingarna 

jemte  hans  egna  för  5,000  pd  sterl.  (=  90,000  kr.)  till 

det  af  denne  år  1788  stiftade  sällskapet  »The  Linnsean  So- 

ciety  of  London»,  i  hvars  ego  de  ännu  befinnas.  —  En 

bibliofil,  Carl  Petter  Gedda,  har  i  ett  honom  en  gång  tillhö- 

rigt Linné-manuskript  (kanske  blott  afskrift)  CoUegiumBo- 

—  307  — 



tanicum  et  Oeconomicum  1747  antecknat:  »Emedan 

Linnés  boksamling  och  manuskripter  ej  kunde  med  fördel 

säljas  i  Upsala,  fördes  allt  till  Göteborg  att  der  afyttras 

genom  grosshandlaren  och  millionären  John  Hall  sen.  Sonen, 
hvars  namn  står  på  titelbladet,  inköpte  allt  som  var  in 

duplo,  hvilket  sedan,  när  John  Hall  jun.  blef  utfattig,  sål- 
des pä  utmätningsauktion  i  Göteborg.  Götheborg  den  14 

Januari  1849.  Carl  Pet.  Gedda.  S.  M.  Cand.  &  Språk- 

lärare.» Någon  sanning  torde  kanske  ligga  i  detta.  Må- 
hända undantog  Acrel  de  böcker  och  manuskript,  som 

Linné  d.  y.  hade  hopbragt,  och  försålde  dessa  i  Göteborg 

på  sätt  Gedda  uppgifver.  Att  allt  hvad  den  äldre  Linné 

hade  samlat  kom  till  England,  finner  man  särskildt  af  ett 

citat  i  Nord.  Fam.-b.  IX:  1430  ur  bref  från  d:r  L.  Montin 
till  prof.  C.  P.  Thunberg:  »Så  reste  Linnéiska  samHngarna 

till  England.  —  Nu  kom  ej  det  minsta  att  stadna  i  Sverige. » 

I  öfrigt  hänvisas  till  C.  G.  Myrins  uppsats  i  tidsk.  Skan- 
dia II,  2  (1834):  »Om  Linnés  naturhistoriska  samlingar  och 

deras  bortförande  till  England. » *  Vi  återkomma  längre 
fram  till  Linné  och  hans  böcker  och  blifva  då  i  tillfälle  att 

omnämna  några  egendomliga  bokegaremärken,  som  finnas 

å  dessa  böcker.  Någon  generel  stämpel  eller  Ex-libris  an- 
vände han  ej. 

Vidstående  afbildning  framställer  The  Lijtncean  Society^s 

*  Under  ett  porträtt  i  kopparstick  af  d:r  J.  E.  Smith  (sign.:  Russel 
—  —  London  —  —  1800)  ses  en  atbildning,  huru  ett  svenskt  krigsskepp 
söker  upphinna  ett  annat  fartyg,  som  är  på  väg  till  England  med  de  af 
Smith  köpta  Linnéiska  böckerna  och  naturaliesamlingarna,  och  med  under- 

skrift: »The  Pursuit  of  the  Ship  containing  the  Linngean  Collection  by 
order  of  the  King  of  Sweden.»  Berättelsen  om  att  Gustaf  III  för  att  åter- 

börda de  Linnéiska  skatterna  åt  fäderneslandet  skulle  utsändt  ett  krigs- 
skepp efter  fartyget  Appearance,  å  hvilket  samlingarna  voro  ombord,  är 

imellertid  fullkomligt  grundlös  och  har  endast  tillkommit  i  syfte  att  smickra 
den  engelske  köparens  egenkärlek.  (Jfr  C.  Snoilsky:  Svenska  historiska 
planscher,  s.  244.) 
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Ex-libris,  hvilket  onekligen  har  intresse  äfven  för  oss 

svenskar.  Det  finnes  afbildadt  i  The  Journal  of  the  Ex- 
libris  Society,  Aug.  1895. 

Gråberg  di  Hemsö,  Jacob;  född  i  Hemsö  på  Gotland 

1776;  svensk  vicekonsul  i  Genua  181 1;  konsul  i  Tanger 

1 815;  generalkonsul  i  Tripolis  från  1823  till  1828  och 

derefter  bosatt  i  Florens ;  egnade  sig  åt  vetenskapliga  forsk- 
ningar och  författareskap ;  erhöll  af  påfven  titeln  c  o  mes 

palatinus  och  utnämdes  af  storhertigen  i  Toscana  till 

kammarherre  och  öfverbibliotekarie  vid  Pitti'ska  biblioteket; 
död  i  Florens  1847.  —  I  Wallmarks  brefsamling  i  Kongl. 
Biblioteket  finnas  flere  bref  från  Gråberg,  hvaraf  inhemtas, 

att  han  1829  egde  böcker  och  handskrifter  till  ett  antal  af 

5,000,  2,300  antika  och  moderna  mynt  och  medaljonger 
samt  omkr.  150  antika  graverade  stenar,  för  hvilket  allt 

han  önskade  köpare  i  Sverige.  Hans  samlingar  kommo  imel- 

lertid  icke  hit.  Sedan  Gråberg  1841  blifvit  utnämd  till  stor- 

hertigens af  Toscana  bibliotekarie,  önskade  han,  att  Wall- 

mark  skulle  föreslå  svenska  böcker  till  inköp  för  Pitti'ska 
biblioteket. 

Lundblad,  Johan  Fredrik  af;  född  Lundblad  1791  i 

Lund;  fil.  mag.;  adlad;  svensk  postagent  i  Stralsund  och 

generalkonsul  för  Neu-  och  Vor-Pommern,  från  hvilka  sysslor 
han  1833  fick  afsked;  död  i  Strassburg  1854.  Lundblad 

var  framstående  historisk  författare.  —  I  följd  af  konkurs 

blefvo  hans  böcker  sålda,  enhgt  katalog  med  titel:  »Ver- 

zeichniss  der  in  der  von  Lundblad'schen  Bibliothek  befind- 
lichen  Biicher,  welche  in  September  Monath  dieses  Jahres 

in  Greifswald  öffentlich  versteigert  werden  sollen.  1834.» 

(Utan  tryckort.) 

Hogguer,  Daniel,  svensk  friherre*;  född  1800;  först  i 

*  Ätten,  baroniserad  af  Carl  XII,  har  endast  genom  denne  frih.  Hog- 
guer  varit  representerad  i  Sverige,  År  1815  introducerades  den  bland 
nederländska  adeln. 



fransk  tjenst,  der  han  avancerade  till  ryttmästare  i  general- 
staben; tjenade  sedan  i  Sverige  och  blef  1827  ryttmästare 

i  generalstaben  samt  sedermera  vid  Lifregementets  dra- 

goner; fick  majors  afsked  1830;  gick  sedan  i  hertigens  af 

Sachsen-Coburg-Gotha  tjenst;  dödsår  okändt.  —  Han  var 
en  litterärt  bildad  man  och  ganska  framstående  botanist 

och  geolog.  Utgaf:  »Reise  [1828]  nach  Lappland  und  dem 

nördlichen  Schweden  von  Majorn  Freiherr  von  Hogguer», 

BerHn  1841.  Häri  förekomma  beskrifningar  öfver  biblio- 

teken i  Upsala  (s.  228,  229)  och  å  Skokloster  (s.  232). 

Han  synes  för  sina  böcker  ha  användt  ett  prydligt  Ex-libris 
i  färger:  Hogguerska  vapnet  i  en  oval  jemte  sin  frus 

i  2:a  giftet,  grefvinnan  Nathalia  Alexandrina  von  Lange- 
beins  vapen  äfven  i  en  oval,  båda  vapnen  sammanhållna 

med  band  och  deröfver  krona;  å  en  bandeau  under  vap- 
nen läses:  Baron  D.  Hogguer. 

STÖRRE  UTLÄNDSKA  BIBLIOTEK  SOM  KOMMIT 

TILL  SVERIGE. 

Wiirzburg-biblioteket.  Detta  bibliotek,  tillhörigt  bisko- 
pen i  Wiirzburg  och  förvaradt  i  hans  befästade  residens 

Marienberg,  blef  krigsbyte  1631  och  sändes  till  Upsala  biblio- 
tek, som  sedan  fick  dela  med  sig  till  öfriga  biblioteken. 

Enligt  den  baierske  forskaren  Pius  Wittmanns  undersökning: 

»Wiirzburger  Biicher  in  der  k.  schwed.  Universitätsbiblio- 

thek  zu  Upsala»,  1891,  äro  508  vol.  af  Wiirzburg-biblio- 
teket der  ännu  tillfinnandes  samt  6  vol.  i  Strengnäs  bibliotek. 

Jesuiter  kollegiets  och  Kapucinerklostrets  bibliotek  i  01- 
miitz  blefvo  krigsbyte  1642  och  samtidigt  det 

Dietrichsteinska  i  Ni  ko  Is  bur  g.  Egaren  till  detsamma 

hade  varit  Franz  von  Dietrichstein-Nikolsburg,  född 
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1 5  7^5  död  1636.  Såsom  biskop  i  Olmiitz  och  ståthållare 
i  Mähren  undertryckte  han  fullkomligt  protestantismen  i 

Mähren,  sedan  densamma  genom  slaget  vid  Hvita  Berget 

1620  dukat  under  i  Böhmen.  För  denna  handling  upp- 

höjdes han  i  furstligt  stånd  1631.  När  svenskarne  1642 
eröfrat  Olmiitz,  blef  hans  efterlemnade  stora  bibliotek,  som 

nämndt,  krigsbyte  och  fördes  sedan  till  Stockholm,  der 
det  till  största  delen  torde  blifvit  införlifvadt  med  Kongl. 

BibUoteket.  Hans  böcker  äro  försedda  med  en  liten  tryckt 

remsa:  Ex  Bibliotheca  Cardinalis  &  Principis  ä  Dietrich- 
stein.  Dudik  (Forschungen  in  Schweden  fiir  Mährens 

Geschichte,  s.  56)  säger:  »Wenn  wir  auf  einen  gedruch- 

ten  Streifen  mit  den  Worten  'Ex  bibliotheca  Card.  a  Die- 

trichstein'  —  so  sind  grossen  Theils  die  Nikolsburger  Biicher 
markirt  —  finden,  dann  bleibt  kein  Zweifel  mehr,  wem  die 

Biicher  einmal  gehörten.» 

Rose7tbergska  biblioteket  från  Prag,  hvilket  togs  som 

krigsbyte  vid  eröfringen  af  denna  stad  är  1648,  hade  egts 

af  Peter  Wok,  furst  Ursini,  grefve  von  Rosenberg, 

hvilken  tillhörde  en  gammal  czechisk  adelsslägt  (bland  hvars 

medlemmar  räknas  den  första  »Hvita  frun»,  Bertha  v.  Ro- 

senberg) och  var  född  1539.  Han  var,  i  motsats  till  sin 
hela  katolska  slägt,  hussit  till  trosbekännelse.  Ar  1560 

var  han  »kämmerer»  hos  kejsar  Maximilian  och  1594  an- 
förde han  böhmiska  hjelpcorpsen  i  Ungern  mot  turkarne. 

Han  afled  161 1,  och  med  honom  utslocknade  den  czechi- 

ska  ätten  Rozmberk.  Genom  arf  och  gifte  var  han  en  af 

de  rikaste  män  pä  sin  tid  och  utöfvade  en  storartad  väl- 
görenhet, äfvensom  en  furstlig  ståt.  Det  stora  bibliotek 

han  samlade  uppstäldes  först  å  slottet  Bechin,  derpå  å 

Kroman,  hvarifrän  det  flyttades  till  Wittingau,  der  det  ytter- 
mera fördubblades.  Han  testamenterade  detta  bibliotek  till 

den  protestantiska  skolan  i  Sobeslav,  men  detta  testamente 

måtte  ej   blifvit  verkstäldt,  alldenstund  kejsar  Ferdinand 
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III  lät  1647  föra  det  Rosenbergska  biblioteket  från  Wit- 
tingau  till  Prag,  der  det  året  derefter,  såsom  nämnts,  blef 

krigsbyte  och  fördes  till  Stockholm.  Dervid  medföljde 

och  finnes  nu  i  Kongl.  Biblioteket  en  katalog  öfver  biblio- 

teket i  4  folioband,  inb.  i  rödt  skinn  med  å  främre  per- 
men en  stämpel  i  guld,  föreställande  en  harneskklädd  ryttare 

med  Rosenbergska  vapnet  å  bröstskölden,  samt  omskriften : 
Petr  Wok  Z  Rozmberka  MDCVIIL  Om  hans  bibliotek 

yttrade  en  jesuit:  »Vidi,  tractavi,  laudavi,  stupui  et  admi- 

ratus  sum  tot  raritates,  non  minus  qvam  antiqvitates  biblio- 

thecse  huius».  (Dudik,  Forschungen  in  Schweden  fiir  Mäh- 
rens  Geschichte,  Briinn  1852.)  Förutom  den  ofvan  nämda 

permstämpeln  användes  för  det  Rosenbergska  biblioteket 

tre  ohka  Ex-libris;  de  äro  omständligt  beskrifna  i  War- 
neckes  »Deutsche  Bucherzeichen»,  sid.  171  o.  172,  och  det 

största  af  dem  —  hvilket  finnes  insatt  i  de  ofvan  nämda 

fyra  katalogbanden  —  ses  i  reproducering  här  bredvid. 
Det  Rosenbergska  biblioteket,  jemte  öfriga  i  Tyskland 

såsom  krigsbyte  tagna  bibliotek,  delades  (enl.  Aminson, 

Bibliotheca  Strengnesensis)  i  sex  delar:  i.  Kongl.  Bib- 
lioteket.  2.  Storkyrkan.  3.  Abo.  4.  Westeräs.  5.  Strengnäs. 

6.  Upsala.  Den  lott  som  kom  på  Kongl.  BibHoteket  blef 
i  det  närmaste  förstörd  genom  den  stora  slottsbranden  1697. 

Hvad  som  nu  af  Peter  Woks  böcker  finnes  i  Kongl.  Biblio- 

teket öfverlemnades  dit  år  1843  Stockholms  stads  kon- 
sistorium. Härom  läses  i  Stockholms  Dagblad  1843 

följande:  »Sommaren  1842  verkstälde,  på  k.  bibUotekarien 
P.  A.  Wallmarks  uppdrag,  kyrkoherden  N.  J.  Ekdahl  en 

utförlig  katalogisering  af  den  boksamling,  som  då  befanns 
i  Stockholms  stads  konsistorii  vård,  deribland  fanns  ett 

större  antal  böcker,  som  tillhört  de  under  Tretioåriga  kri- 
get vid  fältherrarne  Torstenssons  och  Königsmarks  infall  i 

Böhmen  och  Mähren  eröfrade  och  hitsända  biblioteken, 

nämligen  jesuiterkollegiets  och  kapucinerklostrets  i  Olmiitz, 
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furst  Petri  Woks  Ursini  v.  Rosenbergs  och  kardinalen  fursl 

Dietrichsteins,  dels  ock  Gerhardt  J.  Vossii  och  Hugo  Grotii 

biblioteker,  hvilka  båda  sistnämda  blifvit  genom  köp  af 

drottning  Christina  åt  Kongl.  Biblioteket  härstädes  förvärf- 

vade  och  dermed  förenade,  liksom  det  öfriga  genom  krigs- 

byte.* Wallmark  återbördade  dessa  böcker  till  K.  Bibi. 
och  konsistorium  medgaf,  att  det  af  dem  ej  egde  annan 

rätt  än  'tvåhundraärig  häfd' ;  konsistorium  ville  derföre  öfver- 
lemna  såväl  dessa  böcker  som  flere  andra  i  dess  förvar  be- 

fintliga 'verk  och  böcker  af  stort  varde'  till  K.  Bibi.  mot 

qvitto  af  k.  bibliotekarien,  på  det  de  måtte  blifva  'bättre 

bevarade  för  framtiden  och  tillgängliga  för  forskningen'; 

dock  ville  konsistorium  icke  derföre  'afsäga  sig  ägande- 
rätten' till  dessa  böcker.  Båda  dessa  anhållanden  biföllos 

af  K.  M:t» 

Stephanius,  Stephan  Hansen,  född  15  79»  död  1630; 

professor  i  Sorö  och  dansk  kongl.  historiograf;  utgifvare 

af  Saxo  Grammaticus.  Hans  storartade  samling  böcker 

och  manuskript  —  tio  vagnslaster  —  inköptes  från  enkan 
mot  ett  pris  af  900  dukater  genom  svenske  residenten  i 

Köpenhamn  Magnus  Durell,  för,  såsom  det  antogs,  drott- 
ning Christina.  Klemming  har  imellertid  bevisat,  att  köpet 

skedde  för  Magnus  Gabriel  de  la  Gardies  räkning  och  att 
Stephanii  böcker  införlifvades  med  hans  bibliotek.  (Jfr  » Om 

Stephanii  Boksamling»,  Sthlm  1850,  tr.  i  51  ex.) 

Slutligen  må  omnämnas: 

Seefeldska  och  Ulfeldtska  biblioteken,  om  hvilka  stora 

och  dyrbara  boksamlingar,  hopbragta  af  danska  riksrådet 

Jörgen  Seefeld  och  den  bekante  grefve  Corfitz  Ulfeldt,  läsas 

två  uppsatser  i  Bergii   »Nytt  förråd  af  äldre  och  nyare 

*  Man  finner  häraf,  att  drottning  Christina  lemnade  åtskilligt  qvar  at 
de  sammanförda  boksamlingarna,  då  hon  lemnade  Sverige.  Jfr  uppsatsen  om 
Christinas  bibliotek,  sid.  9 — 15. 



handlingar  rörande  nordiska  historien»,  fjerde  stycket:  »01. 
Brockenhuus  Intygande  om  Seefeldska  Bibliothekets  öden 

uti  Svenska  kriget  1658:^  och  »Gref  Corfitz  Ulfeldts  Bref 

til  Hof-Rådet  Peter  Julius  Coyet,  1663».  Det  Seefeldska 
omfattade  ursprungligen  26,000  vol.  och  Ulfeldts,  samladt 

under  30  års  tid,  steg  till  7,000  band,  utgörande  enligt  Ul- 
feldts egen  försäkran  idel  utvalda  och  rara  böcker,  som 

aldrig  stått  att  återfå  för  penningar.  Efter  åtskilliga  öden 

hamnade  en  betydlig  del  af  dessa  båda  bibliotek  —  hvilka 

i  sin  helhet  kommit  till  Sverige  —  uti  Kongl.  Biblioteket  i 
Stockholm,  men  gick  förlorad  i  slottsbranden  1697. 

BIBLIOTEK  I  FORNA  SVENSKA  PROVINSER. 

Åbo  domkyrka-  och  universitetsbibliotek.     Biskop  He- o  o 
ming  i  Abo  skänkte  år  1367  till  Abo  domkyrka  en  sam- 

ling bibliska,  scholastiska,  canoniska  och  liturgiska  ar- 

beten.* Domkyrkans  boksamling  ökades  vidare  af  biskop 
Magnus  Tavast,  som  år  1440  till  densamma  förvärfvade 

ganska  många  böcker  i  teologi  och  juridik**,  deribland  en 
messebok,  som  sedermera  såldes  till  en  landskyrka  för  100 

mark.  »Under  palsetypernas  tid  köptes,  med  stort  förstånd 

på  auktorers  värde,  de  troligen  ej  förut  obekante,  af  hvilka 

många  säkerligen  blifvit  biskop  Olavus  Henrici  [död 

1460]  så  kära  då  han  var  rektor  för  universitetet  i  Paris, 

att  han  ej  kunnat  undvara  dem  vid  Auras  strand.»  (Wie- 
selgren,  Sv.  sköna  litt.  II:  233,  der  äfven  uppräknas  de 

förnämsta  arbeten  som  funnos  i  Abo  katedralbibliotek.) 

Efter  universitetets  upprättande  år  1640  sammansmälte  ka- 

*  Biskopens  bref  med  förteckningen  öfver  böckerna  tr.  i  Porthan, 
Historia  Bibliothecse  Reg.  Academiae  Aboensis. 

**  Jfr  Juusten,  Chronicon  Episcoporum  Finlandensium. 
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tedralbiblioteket  här  som  annorstädes  med  akademibiblio- 

teket. Den  första  grundläggningen  till  det  sistnämda 

skedde  genom  makarne  Stålhandskes  donation.  Under  Tor- 
stenssons fälttag  i  Danmark  erhöll  den  bekante  generalen 

Torsten  Stålhandske  såsom  krigsbyte  biskopens  i  Aar- 
hus  boksamling,  omkr.  900  band.  Enligt  Stålhandskes  i 

lifstiden  uttalade  önskan  skänkte  enkan  denna  boksamling 

till  Åbo  högskola,  som  då  ännu  icke  egde  något  bokförråd. 

(Jfr  festskriften  1894:  »Gustaf  Adolfs  minne  i  Finland»,  sid. 
II,  Biogr.  Lex.  n.  f.,  X:  199,  samt  Warmholtz  7,846,  9,273.) 

Förteckningar  öfver  akademibiblioteket  utkommo  1655 

och  1682  (Warmholtz  9275,  9276).  Två  gånger,  171 3 
och  1742,  blef  biblioteket,  vid  ryssarnes  infall  uti  Finland, 

öfverfördt  till  Stockholm.*  Bibliotekets  böcker  märktes  ä 
frampermen  med  en  oval  stämpel  i  guldtryck,  hvarå  lästes: 
OTIUM  SAPIENTIS  i  halfcirkel  å  en  bandeau  öfver  en 

antik  lyra  och  under  densamma:  i'/6i.  Porthan,  i  Hist. 
Bibi.  Reg.  Acad.  Aboénsis,  mäler,  att  professor  Scarin  skaf- 

fade en  stämpel  i  tre  storlekar,  föreställande  Apollos  lyra  med 

omskrift:  Otium  Sapientis.    Tessin  skänkte  tre  nya  dylika o 
stämplar  till  Abo  bibliotek,  hvilka  ännu  1787  begagnades. 

Angående  Abo  bibHotek  må,  utom  till  Porthans  och 

Juustens  ofvan  nämda  arbeten,  hänvisas  till  Warmholtz: 

2.079 — 2,099,  9»2i3 — 9,226,  9,273 — 9,276,  till  Gestrins  Utk. 
t.  beskr.  om  Sveriges  allm.  bibi.  (handskr.  i  Upsala  bibi.) 

och  till  Mennanders  Tal  om  bokhandeln  i  Sverige  (1750). 

Biblioteket  med  dess  många  rika  bokskatter  blef  lågornas 

rof  vid  den  stora  brand,  som  1827  öfvergick  den  forna 
finska  hufvudstaden.    Bland  dessa  då  förlorade  skatter  var 

*  Orätt  säges,  Histor.  Bilder-Saal,  t.  VII,  p.  770,  att  czar  Peter  I 
år  1 713  låtit  föra  till  Petersburg  Åbo  akademis  bibliotek.  Detta  var  innan 
fiendens  ankomst  till  Åbo  redan  bringadt  i  säkerhet  till  Stockholm;  det- 

samma skedde  också  1742.  Se  Archenholtz,  Mem.  de  la  R.  Christ.  t.  I, 
p.  309.    (Warmholtz,  XV:  p.  149.) 



ock  det  enda  kända  exemplaret  af  Peter  Carstenii  1674  tr. 
comoedia  »Thet  Himmelska  Consistorium». 

Dorpats  miiversitetsbibliotek.  Dorpats  universitet  var 

en  på  inrådan  af  d.  v.  generalguvernören  öfver  Lifland 

Johan  Skytte  företagen  utvidgning  af  det  d.  13  Okt.  1630 

i  denna  stad  inrättade  gymnasiet.  Instiftelsebrefvet  utfär- 
dades af  Gustaf  II  Adolf  i  lägret  framför  Niirnberg  d,  30 

Juni  1632,  och  invigningen  skedde  högtidligen  d.  15  Okt. 
s.  å.  Universitetet  kallades  efter  stiftaren  Academia  Gusta- 

viana.  Johan  Skyttes  elfvaårige  son  Jakob  utsågs  af  den 
akademiska  senaten  till  rektor,  och  vid  hans  sida  ställdes 

såsom  prorektor  professoren  Andreas  Virginius.  Ar  1656, 

då  ryssarne  intogo  staden,  blef  universitetet  upphäfdt,  men 

återupprättades  1689  och  kallades  Academia  Gustaviana- 
Carolina.  Ar  1699  flyttades  detsamma  till  Pernau.  Med 

stadens  eröfring  af  ryssarne  17 10  afbröts  universitetets  verk- 
samhet. Dessförinnan  hade  dess  arkiv  och  bibliotek  bUfvit 

räddade  till  Stockholm. 

Greifswalds  akademiska  bibliotek.  Om  detta  skrifver 

Gjörwell  i  Sw.  Mercurius  Aug.  1757:  »Det  är  nu  ansen- 
ligit,  och  ett  af  de  bäst  inrättade  i  hela  Tyskland  genom 

dess  förtjente  Bibliothecarius  Hr  Prof.  Dähnert.  Det  äger 
ett  rikt  förråd  af  Svenska  böcker,  och  hvari  det  öfverträffar 

alla  Bibliotheker  utom  Sverige.  Näst  detta  äger  det  Landt- 
grefliga  i  Cassel  de  mästa  böcker  uti  svenska  historien, 
sedan  det  kommit  att  stå  under  H.  Rådet  Archenholtz 

uppsigt.»  I  Sw.  Mercurius  Mars  1760  läses:  »Hofrådet 

Droysen,  som  dog  i  Jan.  1759,  har  skänkt  det  af  sin  bro- 

der, afl.  borgmästaren  Droysen  i  Greifswald,  samlade  biblio- 
tek om  3,500  band  till  det  Academiska  BibHotheket^  som 

vid  detta  årets  början  bestod  af  16,380  band,  men  hvilka 
dock  innehålla  öfver  60,000  särskilda  skrifter.»  Äfven  i 

Stockholms  Historiska  Bibliothek  1755,  sid.  213,  och  i 

Brefvexling  II:  188  har  Gjörwell  åtskilligt  att  berätta  om 



nämda  bibliotek.  Ar  1800  hade  det  öfver  30,000  band 

utom  manuskript.  Den  mest  bekante  af  dess  bibliotekarier 

var  prof.  Thomas  Thorild,  hvilken  i  flere  år  innehade 

befattning  som  sådan.  Sin  lön  uppgifver  Thorild  1798  i 

bref  till  Gjörwell:  412  rdr  b:co,  boställe,  20  famnar  ved, 

6,000  torf  och  I  ris  papper  samt  några  höns  och  gäss 

från  akademiens  afvelsgärd. 

Wismarska  tribunalets  bibliotek.  Under  de  25  år  Johan 

Scheringsson  Rosenhane  (f.  1642,  d.  i  Wismar  1710)  var 
president  i  Sveriges  tribunal  i  Wismar  lät  han  der  bilda  ett 

dyrbart  bibliotek  och  öfver  detsamma  upprätta  en  katalog, 

som  1703  utkom  frän  Mathias  Martini  tryckeri  derstädes. 

(Fol.,  220  sid.)    Katalogen  har  följande  titel: 

Catalogus  Bibliothecas  Summi  Regii  Tribunalis  Wismariensis,  Qvam 
In  Utilitatem  Publicam,  å  B.  DN.  Davidis  Mevii,  Primi  S.  R.  T.  Vice- 
Praesidis,  Haeredibus  Inchoatam,  &  ab  Hrerede  DN:  Christiani  Troyelii, 
Dicti  Tribunalis,  dum  viveiet,  Protonotarii,  auctam,  Novis  rarisq.  Libris 
coemptis  exornavit,  Illustrissimus  et  Excellentissimus,  DN.  Johannes  Rosen- 

hane, S.  R.  Maj.  Svecioe,  Summi  in  Germania  Tribunalis  Prseses,  Lib. 
Baro  et  Dominus  in  Tistadh,  Marieberg,  et  Nynäs,  etc.  In  qvo  enumerantur 
Libri,  Tractatus  et  Scripta,  Variorum,  Qvotqvot  in  hac  Bibliothecä  extant, 
Autorum,  Commentatorum,  &  Compilatorum  in  omni  Disciplinarum  Genere; 
Qvorum  Cognomina  Juxta  ordinem  Alphabeticum  ita  sunt  disposita,  ut  primo 
statim  intuitu  appareat,  qvam  Facultatem,  Formam,  &  Numerum  qvilibet 
Liber  sibi  vindicet.  Opusculum  Qvod  superatis  tandem  s^epe  intervenien- 
tibus  obstaculis  consummavit  &  nunc  demum  Jussu  &  Authoritate  Superiorum 

publici  Juris  fecit  Henning  Joachim  Gerdes,  S.  R.  Tribunalis  Secretarius.  * 

Volymernas  antal  uppgick,  när  katalogen  trycktes,  till 

närmare  6,500.  Då  d.  19  Juli  1781  en  del  af  Wismarska 

tribunalets  hus  uppbrann,  blef  äfven  biblioteket  lagdt  i  aska. 

*  Denne  var  kusin  till  Frans  Joachim  Gerdes,  nobil.  o.  adopt.  samt 
baron.  Ehrenstrahl ;  den  ofvan  nämde  David  Mevius  var  hans  farmoders 
broder.  Öfver  Mevius,  en  på  sin  tid  mycket  berömd  jurist  samt  svensk 
adelsman,  ehuru  ej  introducerad,  finnes  en  med  porträtt  försedd  minnes- 

teckning af  presidenten  A.  v.  Balthasar:  Monumentum  seternte  memoriae  im- 
mortalis  Davidis  Mevii.    (Wismar  1 7 70.) 



Stralsunds  gymnasiibibliotek.  Detta  uppgifves  vara 

grundlagdt  1709.  Under  den  svenska  tiden  märktes  böc- 
kerna medels  infästandet  af  ett  prydligt  litet  typtrycksblad, 

hvarå  läses:  Zur  Buchersamlu7ig  des  Stralsimdischen  Gym- 
nasii  ge  hor  ig. 

STADSBIBLIOTEK. 

Borås  stadsbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (369  n:r) 

utkom,  Borås,  1865.  Ny  katalog  utkom  1895,  upptagande 

blott  225  n:r.  Biblioteket  har  förminskats  genom  van- 
skötsel, men  har  nu  kommit  i  bättre  händer.  I  böckerna 

infästes  en  typtryckslapp :   Borås  Stadsbibliotek  N:o  

Carlshamns  stadsbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 

Carlshamn,  1863,  23  sid.  Supplement  n:o  2  af  31  Mars 

1866  utkom  s.  å.  Ny  katalog  (1,069  i^-O  jemte  »Utdrag 

ur  Stadgar»  utkom  1869.  Ny  katalog  (1,543  n:r)  utkom 
1878. 

Christianstads  stadsbibliotek.  Katalog  (886  n:r)  utkom. 

Christianstad,  1863.  Nya  uppl.  af  katalogen  utkommo  1868, 

1877  O-  1886.  Supplement  1888.  Bibliotekets  numerär 

var  då  683;  förminskningen  af  n:r  naturligtvis  uppkommen 

genom  sammanslagning  af  arbeten  vid  inbindning.  Stad- 
gar för  Christianstads  Stadsbibliotek  antagna  d.  7  Maj  1861 

utkommo  1862.  Nya  stadgar  af  stadsfullmäktige  antagna 

d.  6  November  1879  utkommo  s.  å.  Katalog  omfattande 

607  n:r  utkom,  Christianstad,  1891. 

Eksjö  stadsbibliotek.  Öfver  detta  (216  n:r)  utkom  ka- 
talog, Eksjö,  1862.    Ny  katalog  utkom  1867  (323  n:r). 

Engelholms  stadsbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (172 

n:r)  utkom,  Engelholm,  1868. 

Enköpings  hospitals  bibliotek.  Härom  heter  det  i  H. 
Schiicks  uppsats  om  den  äldsta  bokhandeln  i  Sverige  (i  Sv. 
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Bokförläggareföreningens  festskrift  1893):  1407  upprättades 
ett  inventarium  öfver  hospitalets  i  Enköping  tillhörigheter, 

och  det  befanns  då,  att  hospitalet,  som  i  detta  afseende 

naturligen  bör  jämföras  med  en  tämligen  rikt  donerad  stads- 
kyrka, egde  följande  böcker:  ett  antiphonarium  i  två  delar 

med  legenda,  ett  antiphonarium  utan  legenda,  ett  psalte- 
rium,  en  sequenssamling,  ett  missale  i  två  delar,  en  bok, 
som  innehöll  veckohymnerna  och  commune  sanctorum,  ett 

gammalt  legendarium  samt  antiphonarium  samt  ett  manuale 

—  men  ingen  bibel. 

Helsingborgs  stadsbibliotek.  Katalog  öfver  detta  ut- 
kom, Helsingborg,  1863  (417  n:r).  Supplement  utkommo 

1864  (466  n:r)  och  1865  (495  n:r). 
Kalmar  stadsbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (711  n:r 

i  986  vol.)  trycktes,  Kalmar,  1867,  sedan  i  slutet  af  1850- 
talet  utkommit  en  katalog  och  1860  ett  supplement,  då  sam- 

lingen utgjorde  280  vol. 

Lidköpings  folkbibliotek.  Öfver  detta  (380  band)  utkom 

katalog,  Lidköping,  1864.  Nya  kataloger  utkommo  1867, 

1872,  1878,  1883  och  1888  (med  utdrag  ur  stadgarne). 

Oscarshamns  stadsbibliotek.  Katalog  öfver  detta,  bör- 

jande med  »Regler*,  utkom.  Oscarshamn,  1883,  26  sid.  — 
Supplement  i  utkom  1887,  4  sid. 

Strömstads  stadsbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (200 

n:r)  utkom,  Uddevalla,  1862. 

Sundsvalls  folkbibliotek.  På  hemställan  af  bankdirektör 

Hugo  Dehn  och  rektor  August  Bystedt  anslogo  stadsfull- 
mäktige i  Sundsvall  1893  en  summa  af  2,000  kr.  för  in- 
rättande af  ett  folkbibliotek  i  nämda  stad.  Detta  bibliotek 

öppnades  1895. 

Söderhamns  läsebibliotek.  Reglemente  för  detta  ut- 
kom, Söderhamn,  1855. 

Uddevalla  folkbibliotek.  Katalog  öfver  detta  ($23  n:r) 
utkom,  Uddevalla,  1883. 

—  319  — 



Varbergs  bibliotek.  Öfver  detta  utkom  katalog  (öfver 

400  n:r),  Varberg  1890.  Katalogen  slutar  med  »Stadgar» 
antagne  d.  9  Jan.  1890. 

Vimmerby  läsbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (129  n:r) 

utkom,  Vimmerby,  1882.  Ny  katalog  (260  n:r)  utkom  1891. 
Visby  stadsbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom,  Visby, 

1866.  Tilläggsblad  med  regler  utkom  1874.  Kataloger 

hafva  ytterligare  utkommit  1878  och  1879  samt  supple- 
ment 1883. 

Ystads  stadsbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 

Ystad,  1866.    Ny  katalog  (765  n:r)  utkom  1884. 

Örebro  stadsbibliotek.  Hr  Joh,  Broddén  i  Örebro  har  med- 
delat om  detta  bibliotek:  Det  beslöts  på  en  kyrkostämma 

1866  och  var  ämnadt  att  vara  ett  lätt  åtkomligt  medel  till 

ungdomens  bildning  genom  nyttig  och  själsförädlande  läs- 
ning i  goda  böcker.  Genom  att  en  bokhandlare  alltid  setat 

i  styrelsen,  har  det  omsider  blifvit  ett  fullständigt  roman- 

bibliotek och  anlitas  ofantligt,  ty  boklånen  äro  fria  för  af- 
gift.  Det  har  600  kronors  årligt  anslag  och  eger  nu  enligt 

dess  senaste  katalog  (tr.  i  Örebro  1889  å  Bohlinska  tryckeriet) 

en  rätt  ansenlig  boksamling.  Första  initiativet  till  denna 

allmänna  boksamling  togo  några  unge  män  genom  att  för 

ett  af  dem  förut  till  nyttig  läsning  i  bildande  och  lärorik 

riktning  stiftadt  bibliotek,  hvari  bokhandelsfirman  Fager- 

ström &  Hallman  var  utlåningsförrättande,  söka  de  sty- 

randes intresse  och  vinna  offentligt  understöd  —  hvilket 
också  lyckades.  Böckerna  äro  märkta  med  en  blåstämpel: 
Örebro  Stadsbibliotek. 

Åmåls  stadsbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (288  n:r), 

jemte  » utlånings vilkor»  utkom,  Åmål,  1867.  Bihang  n:r  i 

(slutande  med  n:r  470)  utkom  1873.  Ny  katalog  utkom, 
Venersborg,  1882  (575  n:r). 
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SÄLLSKAPSBIBLIOTEK. 

Alingsås  läsesällskap.  Bokförteckning  omfattande  omkr. 

400  n:r  utkom  1830,  tryckt  hos  Torin,  Skara.  Sista  kata- 
logen utkom  1888. 

Borås  goodternplares  bibliotek.  Detta  bildades  1882. 

Katalog  öfver  detta  biblioteks  romanlitteratur  (omkr.  300 

n:r)  utkom  1885  tryckt  hos  Rydin,  Borås.  För  närvarande 
utgör  det  omkr.  500  n:r.  Böckerna  äro  märkta  med  en  större 

blåstämpel:  Goodtemplarordens  Bibliotek  Borås. 

Borås  frivilliga  skarpskyttekårs  bibliotek.  Detta  till- 

kom genom  folkskollärare  Pehr  Stenholms  initiativ.  Ka- 
talog, omfattande  344  n:r,  utkom  1865,  tryckt  hos  Rydin, 

Borås.  Två  supplement  utkommo,  det  senare  tryckt  1871, 

slutande  med  905  n:r.  Kåren  upplöstes  år  1875,  då  böc- 
kerna såldes  till  nämde  Stenholm  (död  som  kamrer  i  Borås 

sparbank),  hvilken  med  dessa  grundade  ett  lånbibliotek  (se 

detta).  I  böckerna  som  tillhört  Borås  skarpskyttekår  var 

infäst  en  typtryckslapp :   Nw   Tillhör  Borås  Skarp- 
skyttekårs Bibliothek. 

Bie  vatte7ikuranstalts  boksamling.  Denna  boksamling, 

afsedd  för  brunnsgästerna,  bestod  1895  omkring  420 

romaner,  till  det  mesta  skänkta  af  d:r  P.  A.  Levin.  Böc- 

kerna äro  märkta  dels  med  en  liten  oval  blåstämpel: 

Bie  och  dels  med  en  större:  Aiigustenbads  Wattenkur- 
anstalt  Bie. 

Carlskrona  bild?iingscirkels  boksamli?ig.  Öfver  denna 

utkom  förteckning  (239  n:r).  Carlskrona,  1848.  Ny  katalog 

1865.  Rättelser  och  tillägg  1866  o.  1867.  Ny  katalog 

1872,  systematiskt  uppgjord  och  omfattande  1,251  n:r.  Bild- 
ningscirkeln är  numera  upplöst. 

Carls  krona  örlogsmannasällskaps  bibliotek.  >  Förteck- 

ning å  Kongl.  Örlogsmannasällskapets  Bibliotek  och  Kart- 
samling» utkom.  Carlskrona,  1852,  32  sid. 

21 

— -  321  — 



Christianstads  läsesallskaps  hibliotgk.  Öfver  detta  ha 

utkommit  kataloger,  åren  1838,  1842,  1850,  1861,  1877, 

1883,  tryckta  i  Christianstad.  Sistnämda  är  uppgick  bok- 
samlingen till  1,800  n:r. 

Eksjö  militärsällskaps  bibliotek.  Detta  åtnjuter  från 

fördelningens  militärförening  150  kronor  årligt  understöd. 

Ar  1894  uppgick  det  till  240  större  och  mindre  arbeten, 
uteslutande  militärvetenskapliga  och  krigshistoriska. 

Enköpings  eva7igeliskt  lutherska  missionsförenings  biblio- 
tek. Detta  bildades  »på  grund  af  styrelsens  beslut  af  d.  3 

April  1869».  Stadgar  utkommo  1872,  tryckta  hos  Edholm 
(Enköping). 

Bildni7igscirkelns  i  Fabm  bibliotek  öfverlemnades  år 

1852  till  Fabriks-  och  Handtverksföreningen  >  för  att 
vårdas  och  vara  för  utlåning  tillgänglig».  Katalog  (140  n:r) 

utkom  1852  tryckt  hos  Huldberg,  Falun. 

Gejle  bildni?tgsförenings  bibliotek.  Öfver  detta  utkom 

förteckning  (före  1867)  utan  tryckort  och  år,  omfattande 

250  n:r;  2:dra  upplagan  utkom  1867  och  3;dje  1882.  Bok- 
samlingen uppgick  dä  till  1,000  n:r.  Bibliotekets  lokal  var 

före  branden  1869  rådhuset. 

Gejle  läsesällskaps  boksamling.  Öfver  denna  (165  n:r) 

utkom  förteckning  1873.  Sällskapet  upplöstes  efter  några 

års  tillvaro  och  böckerna  fördelades  på  medlemmarne. 

Gejle  goodtemplares  bibliotek.  Öfver  detta  utkom  ka- 
talog (842  n:r)  jemte  »bestämmelser  för  boklån»  1891. 

Göteborg.  Föreningens  lå7ibibliotek.  »Supplement  till 

katalog  å  Böcker  uti  Föreningens  Lånbibliotek»  utkom,  Göte- 

borg, Lindgren  1889.  Då  å  650  n:r.  Ytterligare  2  supple- 
ment utkommo,  det  senare  1891.    Tillökningen  obetydlig. 

Göteborgs  stenograf ktubbs  bibliotek.  Om  detta  läses  i 

Göteborgs  Aftonblad  -^s  1895:  Härvarande  stenografklubbs 
(Melins  system)  bibliotek,  utgörande  150  band  stenografisk 

litteratur,   har  af  löjtnant  Olof  Melin  erhållit  en  värdefull 
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tillökning  bestående  af  100,000  ord  ur  löpande  text,  ord- 
nade i  bokstafsföljd  och  upptagande  freqvenser  af  hvarje 

ord.  Den  betydande  skilnaden  i  freqvensen  —  medan  »att» 
förekommer  4,983  gånger  på  100,000  ord,  finnes  det  många 

ord  som  endast  förekomma  en  enda  gång  —  gör  det  klart 
äfven  för  icke  stenografer,  af  hvilket  oerhördt  värde  dylika 

tabeller  skola  vara  vid  utarbetandet  af  ett  stenografiskt  sy- 

stem, ty  vid  fördelningen  af  tecknen  lemna  de  ju  ett  ma- 
tematiskt korrekt  svar  på  hvad  man  vinner  eller  förlorar 

vid  valet  af  det  ena  eller  det  andra  stenografiska  tecknet. 

Sveyiska  Steyiograf-Förbundets  bibliotek.  Öfver  detta 

utkom  katalog  (362  n:r),  jemte  utdrag  ur  bibliotekets  stad- 

gar, Ups.  1887. 

Jonköpifigs  Lånbiblioteks- Bolags  boksamling.  Jönkö- 

pings Aktie-Lån-Bibliotek  bildades  1817.  Den  20  Dec. 
1834  ändrades  utlåningsstadgarne  m.  m.,  hvarom  längre 

annonser  ses  i  Jönköpings  Tidning  n:ris  i  o.  15  1835. 

Biblioteket  uppgafs  då  utgöra  847  n:r.  Dess  bibliotekarie 

var  collega  scholae  Colliander.  Först  1855  utkommo,  tryckta 

i  Jönköping  hos  J.  A.  Björk,  »Stadgar  för  Lånbiblio- 
teks-Bolaget i  Jönköping,  antagne  den  3  Februari  1855 

och  katalog  öfver  Bolagets  Böckerx.  Katalogen  omfattar 

1,335  n:r.  Ny  upplaga  utkom  1867.  —  Supplement  ut- 
kom 1 87 1.  Biblioteket  uppgick  då  till  1,422  n:r.  Volym- 

antalet vida  större,  emedan  hvarje  verk  upptages  af  flere 

nummer,  oafsedt  om  det  utgöres  af  flere  delar.  Ny  upplaga 

utkom  1887,  då:  1,665  J^-^'-  —  Sedan  har  utkommit  (u.  tr. 
å)  »Tillägg»  n:r  i,  2  o.  3  (sistn.  af  1891),  tillsammans 
omfattande  596  n:r. 

Skandinaviska  Läse-Sällskapet  i  Kalmar.  Öfver  detta 
sällskaps  böcker  utkom  förteckning  (216  n:r)  1861,  tryckt 

hos  Westin,  Kalmar.  Supplement  utkom  1866  (312  n:r). 

Stadgar  jemte  katalog  utkommo  1870  (Kalmar,  Westin).  Säll- 
skapet är  numera  upplöst. 
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Kalmar  läseförenings  boksamling.  Öfver  denna  (51 

n:r)  utkom  förteckning  1888  (Petterson,  Kalmar). 

Kalmar  Läns  Södra  Kongl,  Hus  hållnings- Sällskaps 

bibliotek.  Häröfver  utkom  katalog,  Kalmar  1882,  omfat- 
tande 895  band  och  1,271  häften.  Ny  katalog  utkom 

1887,  då  923  band  och  1,833  häften. 

Landskrona  goodtemplarförenings  bibliotek.  Öfver  detta, 

1,405  n:r,  utkom  katalog,  Landskrona,  1884. 

I^axå  Postklubbs  bibliotek.  Biblioteket,  grundadt  af 

posttjenstemän  i  Laxå,  befinnes  i  postexpeditörens  vård. 

1894  bestod  det  af  omkr.  2,000  arbeten.  Böckerna  märkas 

med  en  oval  blästämpel,  hvari,  omkring  en  uppslagen  bok, 
läses:  Laxå  Postklubbs  Bibliotek. 

Lindes  Missionsförenings  lå7ieboksamling.  Öfver  denna, 

120  n:r,  utkom  förteckning,  Köping,  1859. 

Sällskapsbiblioteket  i  Linköping.  1  Linköping  utkom 

år  1 88 1  en  katalog  med  följande  titel:  »Förteckning  öfver 

böcker,  mynt  och  fornsaker  uti  Sällskapet  »Sveriges  språk 

och  fornminnens»  bibliotek.  Upprättad  i  December  i88o>. 

Katalogen  upptager  217  n:r.    Ny  sådan  utkom  1886. 
Malmö  bildningscirkels  bibliotek.  Katalog  öfver  detta 

utkom  1850,  tryckt  hos  J.  Cronqvist,  Malmö.  Det  om- 

fattade öfver  700  n:r  och  utgjordes  af  skönlitteratur,  hi- 
storia, geografi,  statistik,  naturkunnighet,  blandade  ämnen 

och  utländsk  litteratur. 

Malmö  industriförenings  bibliotek.  Detta  bildades 

1855  och  uppgår  nu  till  omkring  2,000  volymer  samt  ut- 

göres  till  stor  del  af  böcker  och  planschverk  i  konstindu- 
stri, historia  och  bildande  konst.  Kataloger  hafva  utkommit 

1862,  1869,  1874  och  supplement,  t.  o.  m.  1888,  11  st. 

Böckerna  äro  försedda  med  ett  Ex-libris:  Industriföre^iingen 
i  Malmö.    Cat.  N:o   i  litografiskt  tryck. 

Malmö.  Handtverks-Societetens  bibliotek.  Katalog,  bör- 

jande med  i  Lag  angående  Handtverks-Societetens  i  Malmö 
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Bibliotek  antagen  d.  13  Febr.  1841»,  utkom,  Malmö,  1841. 

Boksamlingen  dä:  202  n:r.  Ny  katalog  1854.  5  supple- 
ment ha  sedan  utkommit,  det  sista  slutande  med  534  n:r. 

Malmö  läse-  och  klubb  sällskap.  Reglemente  för 

Lase-  och  klubbsällskapet  i  Malmö  utkom  1856. 

Malmö  nya  läse-  och  klubbsällskap.  Reglemente 
för  Nya  Läse-  och  klubbsällskapet  i  Malmö  (antaget 
d.  8  Sept.  1868,  ändradt  d.  20  Okt.  1882)  utkom,  Malmö 
1883. 

Malmö  goodtemplar ordens  låiibibliotek.  Ofver  detta 

utkom  katalog  (222  n:r),  Malmö,  1883. 
Malmö  amerikanska  goodtemplarordens  bibliotek.  Öfver 

detta  utkom  katalog  (438  n:r),  Malmö,  1886. 
Malmö  Socialdemokratiska  förenings  bibliotek.  Katalog 

öfver  detta,  upprättad  Maj  1889,  utkom,  Malmö,  s.  ä. 

Föreningen  Dan's  bibliotek.  Katalog  öfver  detsamma 
(283  n:r)  utkom,  Malmö,  1886. 

Nora  biblioteksförenings  boksamling.  Katalog  öfver 

denna  (250  n:r)  utkom,  Nora,  1883. 
Norrköpings  litteraturf  örenings  bibliotek.  Katalog  öfver 

detta  jemte  »Stadgar  för  delegare  utkom,  Norrköping  1866, 

Boksamlingen  uppgick  då  till  102  n:r,  hvartill  kommo  »Re- 
vue  des  deux  Mondes»  och  »All  the  year  round».  För- 

eningen har  numera  upphört. 

Norrköpings  Brödraförenings  bibliotek.  Regler  för 

detta  utkommo,  Norrköping,  1889. 

Norrköpings  sjukhusbibliotek.  »Förteckning  ä  böcker 

tillhörande  Norrköpings  Sjukhus»  utkom,  Norrköping,  1883. 

Boksamlingen  utgjorde  då  308  n:r.  Ny  katalog  utkom 

1885.    Då:  462  n:r. 

Nyköpings  läsesällskap.  Stadgar  för  detta  utkom,  Ny- 

köping, 1840.  —  En  del  af  dess  boksamling  såldes  å  sta- 
dens auktionskammare  d.  14  Mars  1838  efter  tr.  fört. 

(309  n:r). 



1 

Nyköpings  Bildningsf  örening  boksamling.  Förteckning 
öfver  denna  (omkr.  400  n:r)  utkom,  Nyköping;  1852, 
Supplement  utkom  1854.    Då  omkr.  450  n:r. 

Strengnäs  läsesällskap.  Stadgar  antagne  å  allmän 

sammankomst  d.  22  Aug.  1829  utkommo,  förmodligen 

samma  är,  tryckte  i  Strengnäs  (u.  tr.  å.).  Detta  läsesäll- 

skap upphörde  på  1840-talet. 
Svenska  bokhandelsmedkjelparef öreningens  bibliotek. 

Föreningen  stiftades  1888  af  Herman  Wallin  och  Fredrik 
Pira,  båda  då  anstalde  i  Samson  &  VVallins  bokhandel  i 

Stockholm,  m.  fl.  Medlemmarnes  antal  är  nu  (1897)  9^, 
hvaraf  54  äro  bosatte  i  Stockholm.  Biblioteket  bildades 

året  derefter.  Det  har  tillkommit  och  förökats  genom  år- 
liga gåfvor  af  bokförläggare.  Det  förvaras  i  föreningens 

lokal,  N:o  3  Hamngatan,  Stockholm,  och  uppgår  f.  n. 

till  1,700  boknummer  och  755  musiknummer  med  ett  brutto- 
värde af  6,660  kr. 

Södertelje  läsesällskaps  böcker.  Förteckning  öfver  dessa 

(133  n:r)  utkom,  Sthlm,  1836.  Supplement  slutande  med 

571  n:r  utkom,  Sthlm.  1847.  Sällskapet  kallas  numera 

^Södertelge  Stads-  och  Socken-bibliotek»  och  är  tillgängligt 

kl.  I — 3  hvarje  söndag. 
Södermanlands  lokalf  örening  af  Sv.  F.  V.  boksamling. 

En  förteckning  öfver  medlemmarne,  till  hvilka  föreningens 

böcker  efter  reqvisition  sändas,  utkom,  Eskilstuna,  1891. 

Sällskapet  för  Allmä?tne  Medborgerlige  Kunskaper, 

hvilket  fanns  1  Stockholm  i  slutet  af  1700-talet,  utgaf  ett 
blad  i  tryck:  »P.  M.  Sällskapet  för  Allmänne  Medborgerlige 

Kunskaper  söker  befordra  så  mycket  det  förmår,  genom 

utgifvande  af  större  och  mindre  skrifter,  en  till  allmän  nytta 

lämpad  kunskap  uti  Historia  och  allmänna  Hushållningen». 
Dertill  utkom:  »Förteckning  N:o  i  På  böcker  som  utlånas 

för  intet,  Sthlm,  Carlbohm,  1795,  2  sid.  (31  n:r),  och:  »För- 
teckning N:o  2»,  Sthlm  1795  (27  n:r). 
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Umeå.  Sällskapet  Thalia,  Detta  sällskap,  som  egde 

en  primitiv  teater,  stiftades  af  assessor  C.  J.  F.  Plage- 

man (f.  1779,  d.  1864,  jfr  Linnströms  Bok-lexikon)  och 
upplöstes  efter  Umeå  brand  1888.  Dess  böcker  och  musi- 
kalier  voro  märkta  med  en  svartstämpel:  Sällskapet  Thalia 

Umeå^  omkring  en  lyra. 

Upsala  läsesällskaps  bibliotek.  Förteckning  öfver  detta, 

uppgjord  den  31  Dec.  1808,  utkom  tryckt  hos  Edman,  Up- 
sala u.  å.  Ny  katalog,  uppgjord  d.  28  Febr.  18 14,  utkom, 

Upsala,  1 814.  —  Upsala  Läsesällskap  existerar  ännu  under 
namn  af  Akademiska  I.äsesällskapet,  hvilket  namn  enligt 

räkenskapsboken  första  gången  förekommer  d.  i  Jan. 
1826. 

Upsala.  Bildningsanstaltens  bibliotek.  Förteckning  öf- 
ver detta  (omkr.  250  n:r)  utkom,  Ups.,  1853.  Sällskapet  är 

numera  upplöst. 

Upsala.  Skarpskytteföreningens  boksamling.  Förteck- 
ning öfver  denna  (362  n:r)  utkom,  Ups.,  1864. 

Varberg,  Föreningsbiblioteket.  Öfver  detta  utkom  ka- 
talog I,  börjande  med  utdrag  ur  Stadgar  antagne  d.  20 

Febr.  1872,  Varberg,  Kindvall,  1872.  Katalogen  II  utkom, 

Varberg,  Nyberg,  1878. 

Venersborgs  läsesällskap.  Stadgar  med  bokkatalog 

utkom,  Venersborg,  1824,  24  sid.  Läsesällskapets  stadgar 
antogos  vid  sällskapets  konstituering  d.  14  Dec.  1820.  Den 

20  Dec.  1824  blefvo  ä  allmän  sammankomst  dessa  stad- 

gar något  ändrade  och  tillagda.  Supplement  till  katalogen 

utkommo  1824  och  1825.  Ny  katalog  utkom  1837,  bör- 

jande med  nya  stadgar,  antagne  d.  13  April  1837,  under- 

teckn.:  In  fidem  Fredr.  Rådberg."^  Detta  läsesällskap  har 
för  länge  sedan  upphört. 

*  Den  bekante  litteräre  komministern  (se  Biogr.  Lex.). 



Venershorgs  slöjdförenings  boksamling.  Öfver  denna 

utkom  förteckning  (65  n:r)  1876.  Föreningen  upplöstes  för 

längre  tid  tillbaka. 

Venersborgs  bildningscirkel.  *  Förteckning  öfver  f.  d. 

Bildnings-Cirkelns  Bibliotek»  utkom,  Venersborg,  1857 

(166  n:r). 
Verm  länds  ka  hushållningssällskapets  bibliotek.  »Kata- 

log öfver  Kongl.  Vermländska  Hushållningssällskapet  till- 
hörige böcker  och  skrifter  1855^  utkom.  Carlstad  1856, 

j6  sid. 

V  ester  ås  Bokköps-Cirkel.  Detta  sällskap  bildades 
1890  och  utgaf  stadgar  tryckta  i  Vesterås  s.  å.  »Cirkelns 

ändamål  är  att  för  gemensam  räkning  genom  en  nämd  in- 
köpa och  låta  cirkulera  värdefulla  böcker  ur  den  nutida 

litteraturen». 

Vexiö  bildningscirkels  bibliotek.  ^  Catalog  öfver  Böcker 

och  Skrifter  som  vid  1849  års  början  finnes  i  Vexiö  Bild- 

nings-Cirkels Bibliotek»,  Vexiö  1849,  103  sid.  Förteck- 
ningen börjar  med  »Reglemente».  I  efterordet  berättas :  »En 

af  de  förste  socknar,  som  här  i  länet  började  grundlägga 

boksamling,  föranleddes  dertill  derigenom  af  en  dess  Leda- 

mot af  Allmogen  fick  se  Bildnings-Cirkelns  böcker  och 
skrifter,  insåg  dess  värde,  väckte  fråga  om  slik  anstalt  inom 

församlingen  och  vann  dess  bifall.  Äfven  sedermera  hafva 

ett  par  andra  socknar  lämpat  sina  bokinköp  efter  hvad  de 

förut  sett  hos  Bildnings-Cirkeln.  ;> 
Visby  handtverksgilles  lånbibliotek.  Katalog  Öfver  detta 

(403  n:r)  utkom,  Visby,  1852.  Ny  katalog,  börjande  med 
^Reglor»,  utkom  1855,  omfattande  702  n:r.  Supplement 

utkom  1876.    Biblioteket  uppgick  då  till  2,311  n:r. 

Åmåls  lässällskap.  Stadgar  för  Läse-Sällskapet  i  Åmål, 
antagna  d.  22  Dec.  1824  och  undertecknade  E.  F.  Schoug, 

utkommo,  Venersborg,  1824.  Sällskapet  är  för  längesedan 

upplöst. 
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Örebro  läsesällskap .  Katalog  öfrer  dess  boksamling 

utkom,  Örebro,  1831.  —  Stadgar  för  sällskapet,  antagna 
å  allmänt  sammanträde  d.  18  Febr.  1832,  utkommo  s.  å. 

Nya  förteckningar  utkommo  1832,  1833,  1834,  1836,  1838, 

1840,  1842  (och  dessutom:  ett  »Supplement»  Mars  1835 

och  en  »Fortsättning»  1839).  Sista  katalogen  omfattar 

1,114  n:r.  —  Detta  Läsesällskaps-bibliotek  förvandlades 
1857  till  Johan  Broddéns  lånebibliotek.    (Jfr  detta.) 

Örebro  biblioteksförening.  »Förteckning  på  böcker  till- 
hörige biblioteksföreningen  i  Örebro»  utkom,  Örebro,  1860. 

Ny  katalog  1862. 
Örebro  kristna  ynglingafdrenings  bibliotek.  Katalog 

öfver  detta  (278  n:r)  utkom,  Örebro,  1880. 
Östersunds  läsesällskap.  Katalog  öfver  dess  bibliotek 

utkom,  Östersund,  1873.  Nya  kataloger  utkommo  1874 
Och  1876. 

Bohus  läns  regementes  officer s-corps  bibliotek.  För- 
teckning öfver  detta  (omkr.  180  n:r)  alfabetiskt  uppgjord, 

utkom,  Uddevalla,  1852.  Supplement  1860.  Ny  katalog, 
Uddevalla  1874. 

Dalregementets  bibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 

Falun  1879,  18  ̂ id. 

Elfsborgs  regementes  bibliotek.  '^Katalog  öfver  Kongl. 

Elfsborgs  Regemente  tillhörige  Chartverk  och  Bok-samling, 
upprättad  år  1840»  utkom,  Gbrg  s.  å.,  8.  sid.  Ny  katalog 

»upprättad  Mars  1882»  utkom,  Borås  s.  å.,  omfattande  552 

n:r  (volymantalet  större).  Katalogen  slutar  med  »Förteckning 

å  gåfvor  till  Biblioteket».  Den  först  omnämde  gifvaren  är 

konung  Carl  XIV  Johan  och  den  senaste  majoren  A.  C:son 

Warberg;  denne  sistnämde  har  till  biblioteket  varit  den  fri- 
kostigaste gifvaren.  Delegare  i  Elfsborgs  reg: tes  bibliotek 

är  hvarje  officer  och  vederlike  inom  civilstaten  vid  rege- 



mentet,  som  årligen  erlägger  en  afgift  af  i  kr.  50  öre. 

Biblioteket  förvaras  i  ett  särskildt  rum  i  officerspaviljongen 
ä  Fristads  hed. 

Gotlands  nationalbeväring  s  bataljonsbibliotek.  Katalog 

öfver  dessa  utkom,  Wisby  1832,  12  sid.  Ny  katalog,  Wisby 
1850,  17  sid.  Af  förordet  finner  man,  att  detta  »Bataillons- 

Bibliotheque»  grundades  181 9  af  då  varande  militärbefäl- 
hafvaren  på  Gotland  friherre  Jacob  Cederström. 

Nerikes  regementes  officerscorps  bibliotek.  Öfver  detta 

(373  n:r)  utkom  katalog,  Askersund  1891. 

Skånska  husarregementets  officerscorps  bibliotek.  Ka- 

talog öfver  detta  utkom,  Helsingborg,  1846.  Derefter  2 

supplement,  det  senare  af  år  1861.  Biblioteket  förvaras 

ä  Tomarps  öfversteboställe  i  Qvidinge  socken,  Christian- 
stads län. 

VITTERHETSSAMFUNDS  BIBLIOTEK. 

Utile  Dulci  nämdes  ett  vittert  samfund  i  Stockholm, 

egenthgen  stiftadt  genom  Elis  Schröderheim  (1766,  dä  19 

år  gammal)  af  spillrorna  utaf  det  vittra  sällskap,  » Tankebyg- 

gar-Orden»,  som  förut  bildats  af  skaldinnan  fru  Norden- 
flychts  förtrogna  umgängeskrets.  Det  räknade  ej  så  fä 
framstående  medlemmar,  såsom  Gyllenborg,  Leijonhufvud, 

bröderne  Torpadius,  Fischerström,  Klingenberg,  Herkepaeus. 

Ecklefif,  Wiksten,  Gagnerus,  J.  I.  Köhler,  Gartz,  Reftelius, 

Harlingsson,  Tilas,  Fant,  Strand,  Wellander,  Liljestråle, 

Smedberg,  Oxenstierna,  Bjerkén,  Dahlström,  Bergklint,  Ad- 

lerbeth,  Geisler,  Grandel,  Porthan,  Clewberg,  Paykull,  Kell- 

gren, Tengström,  Regnér,  Ristell,  Juslén,  Elers,  Simming- 
sköld,  Leopold,  de  vittra  fruarna  Lenngren  och  Wendelius 

m.  fl.  Samfundet  utsatte  prisämnen  och  utgaf  en  samling 

af  småskrifter  under  titeln  »Vitterhetsnöjen>  (i — 4,  Sthlm 



1769,  70,  72»  Efter  Schröderhéims  bortgång  (1795) 

upphörde  det.  Sällskapets  boksamling  torde  ej  varit  stor. 

Ett  band  som  tillhört  sällskapet  är  nu  befintligt  i  Musika- 
liska akademiens  bibliotek.  Det  är  å  frampermen  stämpladt 

i  rödt  och  guld  med  Utile  Dulci  A:  A:  inom  en  cartouche. 

Bandets  innehåll  är  förteckning  öfver  orchestermed- 
lemmar,  sångare  och  sångerskor  i  Utile  Dulci. 

Alla  namnen  egenhändigt  inskrifna  (»Anna  Maria  Lenn- 

gren,  Sopran»  bl.  a.).  —  En  svartstämpel  Utile  Dulci, 
hvilken  skriftställaren  Samuel  Loenbom  begagnade  såsom 

en  sorts  förläggarestämpel  å  sina  arbeten,  må  ej  förvexlas 
med  det  ofvan  nämda  sällskapets  boktecken. 

Göthiska  Förbundet,  utmärkt  för  sitt  inflytande  pä 

svenska  vitterheten  och  svenska  folkets  nationalkänsla,  stif- 
tades år  181 1,  hufvudsakligen  genom  d.  v.  kanslisten  i 

ecklesiastik-expeditionen,  s.  m.  förste  expeditionssekrete- 
raren friherre  Jacob  Adlerbeth.  Det  utgick  från  enskilda 

samqväm  emellan  några  ungdomsvänner,  hvilka  samman- 
träffade i  Stockholm  1810,  men  antog  snart  formen  af  ett 

ordentligt  samfund  för  moraliskt-patriotiska  och  litterära 
ändamål.  Adlerbeth  var  den  egentliga  själen  i  förbundet, 

som  bland  sina  ledamöter  räknade  Geijer,  Tegnér,  Ling, 

Afzelius,  Hartmansdorff,  Rääf,  C.  J.  Fahlcrantz,  J.  G.  Sand- 

berg m.  fl.  Sällskapet  utgaf  tidskriften  Idu na  (I — XI  181 1 

— 1845),  der  åtskiUiga  af  Geijers,  Tegnérs  och  Nlcanders 
skaldestycken  första  gången  meddelades,  äfvensom  veten- 

skapliga uppsatser  af  värde.  Med  tiden  aftynade  verk- 
samheten och  förbundet  upplöstes  faktiskt  1833,  ehuru  en 

formel  upplösning  ej  kunde  komma  till  stånd  så  länge  Ad- 
lerbeth lefde,  men  efter  hans  död  1844  följde  äfven  en 

sådan  upplösning  af  förbundet.* 

*  Rudolf  Hjärne  har  utgifvit  förbundets  historia:  Götiska  förbundet 
och  dess  hufvudmän,  Sthlm  1878.  Geijer  har  äfven,  i  sista  häftet  af  Iduna, 
lemnat  en  öfversigt  öfver  förbundets  verksamhet. 



Götiska  förbundet  egde  ett  ganska  respektabelt  biblio- 

tek. Böckerna  voro  å  ryggen  stämplade  med  G.  F,  i  guld- 
tryck och  å  titelbladet  med  en  svartstämpel:  Gothiska 

Förbundet.  Dessutom  egde  sällskapet  samlingar  af  hand- 

skrifter, mynt,  an tiq viteter  m.  m.  Biblioteket  och  samlin- 

garna fördelades  1 844  på  Vitterhets-,  Historie-  och  Antiqvi- 
tets- Akademien  samt  gymnasiibiblioteken  i  Carlstad,  Streng- 
näs  och  Linköping.  Lejonparten  tillföll  Carlstad.  Akade- 

mien, som  egde  att  utvälja  hvad  den  kunde  för  sig  finna 

behöfligt,  uttog  blott  förbundets  handlingar  jemte  ett  ringa 

antal  tryckta  vol.  (Jfr  »Correspondenten»  i  Upsala  Vt  1845.) 
Manhemsförbundet,  en  förening  med  syfte  att  verka 

för  patriotisk-moralisk  uppfostran,  stiftades  i  Stockholm 
1 81 5  af  C.  F.  Dahlgren  och  A.  J.  D.  Cnattingius,  hvilka 
då  voro  lärare  i  en  skola,  som  förestods  af  A.  A.  Afzelius. 

Inom  kort  växte  förbundet  till  ett  ganska  stort  samfund. 

Nordisk  kraft  och  ett  kristligt  lif  skulle  vara  medlemmarnes 

ögonmärken.  Ar  18 16  invaldes  den  då  23-årige  C.  J.  L.  Alm- 
qvist. Denne  utsågs  genast  till  ordförande  och  utarbetade 

on  fantastisk  organisationsplan,  som  dock  ej  blef  antagen, 

men  utgafs  af  förbundet  längre  fram  i  »Handlingar  till  upp- 

lysning i  Manhemsförbundets  historia»  (1820).  Ar  1818  inrät- 
tades en  filial  i  Upsala,  men  redan  1822  upplöstes  förbun- 

det. Bland  sina  medlemmar  räknade  det  Afzelius,  Fryxell, 

Hazelius,  Börjesson,  Sondén,  Jonas  Waern,  Olde,  Gravallius, 

Öfverberg,  J.  F.  Hisinger  m.  fl.,  hvilka  sedan  vunno  ett 
hedradt  namn.  —  Förbundets  boksamling  torde  ej  ha  varit 

af  större  betydelse.  Böckerna  synas  ha  märkts  med  en 

oval  svartstämpel,  hvari,  under  ett  allseende  öga,  synes  ett 

litet  m,  i  skrifstil,  och  under  detsamma  runan  madr,  allt- 
samman  i  hvitt  på  svart  botten.  I  ett  ex.  af  Lucidors 

skrifter  med  denna  stämpel  var  inskrifvet:  Manhemsför- 
bundet  18 16. 



SOCKENBIBLIOTEK.  Sockenbibliotekens  antal  upp- 
går till  öfver  2,000.  Ej  tiondedelen  af  dessa  är  af  den 

betydelse,  att  tryckta  förteckningar  öfver  desamma  utkom- 

mit. Vi  kunna  egentligen  ej  här  upptaga  andra,  än  så- 
dana som  hafva  utgifvit  sina  reglementen  eller  förteckningar 

och  på  så  vis  tillkännagifvit  sin  tillvaro.  På  tal  om  socken- 
bibliotek må  nämnas,  att  P.  A.  Norstedt  &  Söner,  Stock- 

holm, utgifvit  följande  skrifter  angående  bildande  af  socken- 
bibliotek: »Förslag  till  inrättande  af  Sockenbibliotek  och 

hvad  dervid  bör  iakttagas,  jemte  förtecknmg  å  dertill  lämp- 
liga böcker  och  skrifter»  (1859,  aftryck  ur  Läsn.  för  folket, 

25:te  årg.  l:a  band).  »Anvisning  å  böcker  tjenliga  för 

Sockenbibliotek,  uppgjord  af  dertill  utsedde  komiterade» 

(1870,  bil.  litt.  E.  till  protokollet  vid  1870  ars  folkskole- 
inspektionsmöte). »Böcker  lämpliga  för  Sockenbibliotek, 

systematiskt  ordnad  anvisning  utgifven  af  Sällskapet  för 

nyttiga  kunskapers  spridande»  (1878,  andra  uppl.  1883). 

»  Anvisning  å  böcker,  tjenlige  för  Sockenbibliotek»  (1882).  — 
Dessutom  har  utkommit:  »Om  urval  för  Sockenbibliotek.» 

Örebro,  Lindh,  1865.  —  I  öfrigt  mä,  angående  frågan  om 
bildande  af  sockenbibliotek,  hänvisas  till  C.  A.  Agardhs 

»Tal  om  de  lägre  folkklassernas  upplysning,  hållet  vid  all- 
männa sammankomsten  med  Föreningen  till  utspridande 

af  nyttig  folkläsning  i  Carlstads  stift.»  Sthlm  1838.  Äfven- 
som  till:  Sahlström,  Om  folkundervisningen,  framställning 

till  den  upplysta  allmänheten  samt  Sveriges  Bondestånd, 

Sthlm  1833,  och:  Fryxell,  Försök  att  närmare  bestämma 

frågorna  om  undervisningsverkens  reform,  Sthlm,  1832. 

Alafiäs  socke7ibibliotek.  »Reglemente  för  Alanäs  socken- 

bibliotek antaget  å  allmänna  kommunalstämman  den  25  Ok- 
tober 1873»  utkom,  Östersund  1874,  4  .sid. 

Ar  brå  sockenbibliotek.  »Förteckning  öfver  Böcker  till- 
hörande Arbrå  Sockens  Lånbibliotek  utkom,  Söderhamn 

1881,  8  sid. 
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Asarums  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (215  n:r) 
utkom,  Carlshamn  1867. 

Askersunds  stadsfcrsamlings  bibliotek.  Förteckning 
öfver  detta  utkom,  Askersund  1869. 

Askersunds  landsförsamlings  bibliotek.  Förteckning 

öfver  detta  (127  n:r)  utkom,  Askersund  1862. 

Askers  sockenbibliotek.  »Förteckning  öfver  Askers 

Sockenboksamling»  utkom,  Örebro  1877.  Förteckningen, 

som  omfattar  350  n:r,  börjar  med  »Utdrag  af  stadgarne^ . 

Aspeboda  sockenbibliotek.  />  Reglemente  för  Aspeboda 

Församlings  Låne-Bibliotek ;  utkom,  Falun  1860.  —  Regle- 
mente för  Aspeboda  sockens  bibliotek,  äfven  innehållande 

bokförteckning,  utkom,  Falun  1876.  Biblioteket  stiftades 
ä  sockenstämma  d.  14  Nov.  1875. 

Att7nars  sockenbibliotek.  Stadgar  för  detta  utkom, 

Sundsvall  1867.  Af  dessa  erfar  man,  att  biblioteket  är 

sgrundadt  genom  en  gåfva  af  400  rdr  rmt  utaf  hemmans- 
egaren  Martin  Olofsson  och  hans  hustru  Sigurd  Kajsa 

Michaelsdotter  i  Sörböle  genom  gåfvobref  d.  6  Maj  1865». 

Bjurkärns  sockenbibliotek.  Förteckning  öfver  detta  ut- 
kom, Kristinehamn  1881  24  sid.  Katalogen  börjar  med 

>Stadgar  antagne  ä  Sockenstämma  d.  3  Aug.  1862. 

Bj'drkli7ige  sockenbibliotek.  Öfver  detta  utkom  katalog, 
Upsala,  Hanselli  1864,  8  sid.  (Slutar  med  *  Utdrag  ur 

Reglementet».) 

Bodarne  sockenbibliotek.  Förteckning  öfver  detta  ut- 
kom, Örebro  1881,  16  sid. 

Bollnäs  sockenbibliotek.  Reglemente  för  detta  utkom, 
Söderhamn  1861. 

Bosjöklosters  sockenbibliotek.  Förteckning  öfver  detta 

(302  n:r)  utkom.  Lund,  Ohlsson  1887. 

Broby  sockenbibliotek.  Reglemente  för  detta  utkom, 

Christianstad  1881.  Katalog  utkom  sedermera,  och  1887 

ulkom  (tryckt  i  Helsingborg)  supplement  till  katalog  öfver 
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»Brooy  sockens  läsebibliotekx  (börjande  med  N:o  231  och 
slutande  med  N:o  350). 

Broddetorps  sockenbibliotek.  »Stadgar  för  Broddetorps 

Socken-Bibliotek  föräradt  af  Joh.  L:n  Broddclius  genom 

gåfvobref  af  d.  4  Dec.  1858»  utkom,  Skara,  1860.  Stad- 
garne  äro  uppsatta  af  donatorn,  Göteborg  d.  14  Dec. 
1858.  »Katalog  öfver  det  till  Broddetorps  Församling  af 
Hr  Grosshandlaren  J.  L.  Broddelius  i  Göteborg  godhetsfullt 
skänkta  Sockenbibliothek»  utkom,  Skara  1864,  12  sid. 

Brunnby  sockenbibliotek  Katalog  öfver  detta,  börjande 

med  Stadgar  antagna  d.  5  Febr.  1884,  utkom,  Helsingborg 
1886,  20  sid. 

Bårslöfs  sockenbibliotek.  Reglemente  för  och  katalog 

öfver  detta  bibliotek  (253  n:r)  utkom,  Helsingborg  1884. 

(Inhäftadt  uti  pappband  med  en  skylt:  »Motbok  N:o  .  .  . 

mellan  Bårslöfs  Sockenbibliotek  och  .  .  .») 

Bäcks  sockenbibliotek.  »Stadgar  för  sockenbibliotek 

för  Bäcks  socken  af  Fredbergs  Pastorat  af  Skaraborgs  län 

(grundadt  är  1859)  äfven  innehållande  bokförteckning,  ut- 
kom, Mariestad  1859. 

Bäfve  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  {2 1 1  n:r) 
utkom,  Uddevalla  1875. 

Eds  sockenbibliotek.  Stadgar  för  Eds  församlings  socken- 
bibliotek utkom,  Westervik  1884. 

Edsvära  sockenbibliotek.  Förteckning  öfver  detta  ut- 
kom, Skara  1863. 

Elfkarleby  sockenbibliotek.  Stadgar  för  detta  utkom, 

Gefle  1874.    Bokförteckning  utkom,  Gefle  1886.    24  sid. 

Enköpings  stads  sockeJibibliotek.  Katalog  öfver  detta 

(301  n:r)  började  med  >  utdrag  ur  stadgarne;»,  utkom,  En- 
köping 1869. 

Ervalla  sockenbibliotek.  »Katalog  öfver  Ervalla  sockens 

Boksamling  upprättad  1.890»  utkom,  Nora  s.  å.  11  sid. 
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Mslöfs  sockenbibliotek.  ^Katalog  öfver  Eslöts  lånbiblio- 

teks  Boksamling»  utkom,  Lund  1883  (284  n:r).  S.  å.  ut- 

kom »Stadgar  för  Eslöfs  Lånbibliotek»  —  »Tilläggskata- 
log» utkom  1886  o.  1889.  Numreringen  fortsatt  från  före- 

gående katalog  slutar  med  855  n:r. 

Fellingsbro  sockenbibliotek.  »Catalog  öfver  Socken- 
Biblioteket  vid  Fellingsbro  kyrka»  utkom,  Arboga,  Norman 

1853»  7  sid.  Äfvenså  har  utkommit  »Reglor  för  Socken- 
Bibliotheket  i  Fellingsbro  antagne  i  allmän  Sockenstämma 

den  25  Maj  1856». 

Filkestads  sockenbibliotek.  Katalog  ötver  detta  utkom, 

Christianstad  1863,  28  sid.  »Reglemente  för  Sockne- 

Bibliotheket  i  Filkestads  Pastorat»  (fastställt  af  lands- 
höfdingeembetet  i  Christianstads  län  d.  31  Dec.  1861) 

utkom.  Christianstad  1862.  Ny  katalog  öfver  Fjelkestads 

j=  Filkestads]  nämda  bibliotek  utkom,  Christianstad  1881, 

46  sid. 

Filipstads  och  Fernebo  sockenbibliotek.  Förteckning 

öfver  detta  (673  n:r)  utkom,  Filipstad  1879. 

Fjelkinge  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 
Kristianstad  1876. 

Fliseryds  sockenbibliotek.  Förteckning  öfver  detta  ut- 
kom, Oscarshamn  1876,  9  sid. 

Flöda  läsesällskap.  Stadgar  för  detta  utkom,  Norr- 
köping 1853. 

Fläckebo  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta,  upp- 
rättad 1880,  utkom,  Sala  1886,  18  sid. 

Follingbo  sockenbibliotek.  Stadgar  för  detta,  antagne 

på  allmän  k}Tkostämma  d.  27  Okt.  1863,  utkommo,  Wisby 

1863.  §  Il  och  12  stadga,  att  inga  böcker  få  till  biblio- 
teket inköpas  eller  skänkas  som  strida  emot  Evangelisk 

Luthersk  kyrkobekännelse.  Romaner  få  ej  finnas,  ej  heller 

kyrkliga  eller  politiska  stridsskrifter. 
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Folkerna  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta,  böl- 

jande med  »Utdrag-  ur  Reglementet»,  utkom,  Stockholm 
1874,  12  sid.    Ny  katalog  utkom,  Falun,  1882. 

Fässbergs  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utgafs, 

Göteborg  1866,  23  sid.  »Katalog  öfver  Fässbergs  kom- 

muns Lånbibliothek)^  utkom,  Göteborg  1874,  25  sid.  »Till- 
lägg»  utkom  s.  å.  Största  delen  af  böckerna  uppbrann  i 

början  af  1890-talet,  och  brandstodsersättningen,  något 

öfver  1,700  kr.,  beslöts  å  kommunalstämma  1894  skola  an- 
vändas till  annat  kommunalt  ändamål. 

Föllinge  socke7tbibliotek.  »Stadgar  för  Socken-biblio- 

theket  i  Föllinge  församling  af  Jemtlands  län»  utkom,  Öster- 
sund 1870. 

Garpenbergs  sockefibibliotek.  Stadgar  för  detta  utkom, 

Falun  T  860.  Katalog,  slutande  med  stadgar,  utkom.  He- 
demora 1866,    Nya  kataloger  utkommo  1875  och  1888. 

Gerdslöfs  sockenbibliotek.  Stadgar  för,  jemte  förteck- 

ning öfver  böcker  tillhörande  detta  bibliotek  (192  n:r)  ut- 
kom, Malmö  1886.    Stadgarne  antogs  d.  27  Maj  s.  å. 

Gerdhems  sockenbibliotek.  > Katalog  öfver  böckerna  i 

Gerdhems  sockens  Lån-Bibliotek»  utkom,  Venersborg  1866. 

Glanshammars  sockenbibliotek.  Förteckning  öfver  detta 

(180  n:r)  utkom,  Örebro  1885.    Stadgar  utkom  s.  a. 

Gli^nåkra  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom. 
Christianstad  1891,  24  sid. 

Grangärde  sockenbibliotek.  Reglemente  för  detta  ut- 
kom, Falun  1887. 

Grebbestads  sockenbibliotek  i  Bohuslän.  Detta  biblio- 

tek innehåller  omkring  200  volymer  och  bildades  genom 

beslut  af  Tanums  kommunälstämma  i  Mars  1894,  dels 

genom  öfverflyttning  frän  Tanums  bibliotek,  dels  genom 

gåfvor  från  Alb.  Bonnier  m.  fl.  och  inköp.  Detta  bibHotek 

förvaras,  jemte  Bohusläns  folkhögskolas  bibliotek  ($00  vol.) 
22 
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och  goodtemplarlogens  »Fri  Handling»  bibliotek  (loo  vol,, 
alla  skänkta),  uti  folkskolans  lokal  i  Grebbestad. 

Grefbäcks  sockenbibliotek.  Förteckning  öfver  detta 

(98  n:r)  utkom,  Hjo  1861.  iNy  katalog,  (243  n:r)  utkom 
1890. 

Grythytte  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 

Lindesberg  1883,  8  sid.  Ny  katalog  utkom,  Nora  1891, 

13  sid.    Bihang  utkom,  Örebro  1884. 

Gräsgårds  sockenbibliotek.  »Förteckning  på  Gräsgårds 

Bibliotheks  förenings  Bok-samling  1852»  utkom,  Kalmar 

1852,  8  sid. 
Gräsö  sockenbibliotek.  Reglemente  för  detta  utkom, 

Osthammar  1884. 

Gronby  biblioteks  förening.  »Stadgar  för  Grönby  Bi- 

blioteksförening», antagna  vid  föreningens  första  samman- 
träde, Grönby  d.  27  Okt.  1877,  utkom,  Malmö  1877, 

»Katalog  öfver  Grönby  Föreningsbibliotek»  utkom,  Trelle- 
borg 1882,  7  sid. 
Gudmundrå  sockenbibliotek.  Stadgar  för  och  katalog 

öfver  detta  utkommo,  Hernösand  1889,  10  sid.  Stadgarna 

antogos  d.  31  Mars  1888. 

Gudhems  sockenbibliotek.  »Katalog  öfver  Lånbibliote- 
ket i  Gudhem»  utkom,  Falköping  1871,  (202  n:r). 

Gunni Ibo  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 

Köping  1 88 1,  16  sid.  Slutar  med  »Utdrag  ur  Reglemen- 
tet».   Ny  katalog  1891,  26  sid. 

Gåsborns  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 

Filipstad  1882,  21  sid. 

Göthlunda  sockejibibliotek.  »Förteckning  öfver  Göth- 

lunda  Sockens  Boksamling»  utkom,  Arboga,  Louise  Söder- 

quist,  1859.  (Något  öfver  100  n:r).  Nya  kataloger  ut- 

kommo: Arboga  1863  (220  n:r)  och  Örebro  1872,  ytter- 
ligare tillökad.  Sedermera  utkommo  3  »Tillägg»,  det 

sista  1887.    Biblioteket,  som  upprättades  d.  20  Mars  1856, 
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blef  förstördt  genom  eldsvåda,  men  ett  nytt  beslöts  d.  28 

Dec.  1870  skola  bildas.  Förnyade  stadgar,  antagna  på  all- 
män kommunalstämma  d.  27  mars  1871,  utkom  s.  å. 

Hablingbo  och  Slite  sockenbibliotek.  »Katalog  öfver 

Hablingbo  och  Slite  Församlingars,  i  Wisby  stift,  Låne- 

bibliotek» utkom,  Wisby  1875,  20  sid.  Katalogen  slutar 

med  »Bibliotekets  Stadgar». 

Habo  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta,  upprättad 

1 88 1,  och  börjande  med  »Utdrag  ur  Reglementet»,  utkom 

Jönköping  1882. 
Hamburgsu7ids  bibliotek.  Öfver  detta  (146  n:r)  utkom 

förteckning  1891,  tryckt  hos  Larsson,  Strömstad. 

Hammerdals  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  ut- 
kom, Östersund  1889,  10  sid. 

Hammars  socke7ibibliotek.  »Förteckning  på  böcker  och 

.skrifter  tillhörige  Hammars  nya  Socken-Bibliothek»  utkom, 
Askersund  1871  (172  n:r).  Ny  katalog  utkom,  1881  (385 

n:r).  Reglemente  utkom,  Askersund  1871.  Ny  uppl. 
1888. 

Harestads  och  Lyckes  sockenbibliotek.  Detta  bibliotek 

grundlades  genom  gåfva  af  175  rdr  rmt,  först  skänkt  af  hand- 
landen i  Göteborg  Simon  Thorsson  Ahrenberg  till  Thorsby 

pastorat  för  bildande  af  ett  socken-  och  lånbibliotek,  men 

af  Thorsby  sockennämd  vägrad  att  mottagas.  —  »Förslag 
till  Reglemente  för  ett  Socken-  eller  Lån-Bibliotek  inom 

Harestads  och  Lyckes  socknar»  utkom,  Göteborg  1857. 

Förslaget  dat.  Harestad  &  Lycke  den  18  Juni  1857  är 

undertecknadt :  C.  J.  Heijl,  D.  Magnusson,  M.  Niklasson, 

Christoffer  Rasmusson  m.  fl.  Derefter:  »Med  detta  Regle- 
mente förklarar  jag  mig  nöjd.  Göteborg  d.  22  Juni  1857. 

S.  Th.  Ahrenberg.» 

Hedemora  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  {245 

n:r)  utkom  1864.  Ny  katalog  utkom  1871  (386  n:r). 

Supplement  utkom  1874  (454  n:r). 
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Hellvi  låftbibltotek.  >  Stadgar  för  Hellvi  församlings 
Lånebibliotek»  utkom,  Wisby  1881. 

Hemmesdynge  sockenbibliotek.  .Reglemente  för  Hem- 

mesdynge  församlings  Sockenbibliotek  jemte  förteckning, 

öfver  dess  böcker»  utkom,  Trelleborg  1878,  19  opag.  sid. 
Reglementet  antogs  d.  2  Febr.  nämde  är. 

Hille  socke?ibibliotek.  Förteckning  öfver  detta  utkom, 

Gefle  1 89 1,  3  sid.  (Förteckningen  har  blott  titeln:  »Hille 

.Sockenbibliotek»). 

Hjulsjö  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 
Nora  1884.    28  sid. 

Hudiksvalls  socke?zbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 

Hudiksvall  1879,  15  sid.    Ny  katalog  utkom  1891,  19  sid. 

Husby  sockenbibliotek.  »Reglemente  för  Sockenbiblio- 

teken i  Husby  socken»  (af  den  20  Maj  1881)  utkom,  Fa- 
lun 1882. 

Husseby  sockenbibliotek.  »Utdrag  ur  stadgarne  för 

Husseby  Socken-Bibliotek»  utkom,  Stockholm,  Nordstedt 
&  Söner  1860. 

Höganäs  sockenbibliotek.  »Katalog  öfver  böcker  uti 

Höganäs  Bruksförsamlings  Sockenbibliotek»  utkom,  Hel- 
singborg 1884  (553  n:r). 

Hörby  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 

Lund  1887,  16  sid. 

Jemshdgs  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 
Karlshamn  1889,  17  sid. 

Järna  socke7ibibliotek .  »Catalog  öfver  Järna  Socken- 
bibliotek under  året  1862»  utkom,  Södertelge  1862  (200  n:r). 

Karbennings  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  ut- 
kom, Vesterås  1889,  8  sid. 

Kila  socke7ibibliotek.  Stadgar  för  detta  utkom,  Sala 

1873.  Ny  uppl.  1882.  Katalog  utkom,  Falun  1887, 

15  sid. 
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Klagstorps  biblioteksfdrenmg.  Bokkatalog  för  Klags- 
torps  biblioteksförening  utkom,  Trelleborg  1884  (omkr. 
180  n;r). 

Knislmge  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (342 

n:r)  utkom,  Kristianstad  1883. 

Korsberga  sockenbibliotek.  Öfver  detta  utkom  katalog 

(182  n:r),  Hjo  1868. 
Kristdala  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 

Oscarshamn  1882. 

Kuddby  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (744  vol.), 

börjande  med  »utdrag  ur  stadgar»,  utkom,  Norrköping  1890. 

Kwnla  sockenbibliotek.  Öfver  detta  utkom  katalog 

(360  n:r),  börjande  med  »utdrag  ur  stadgarne»,  utkom, 
Örebro,  1882.  Nya  kataloger  utkommo  1885,  1887  o.  1889. 

Sistnämda  år:  421  n:r. 

Kyrkhults  lånbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (300  n:r) 
utkom,  Karlshamn  1885. 

Larfs  sockenbibliotek.  Öfver  detta  bibliotek  trycktes  i 

Skara  år  1856  en  katalog,  som  slutade  med  »Stadgar», 

samt  1876  en  ny.  Den  upptager  157  n:r  och  omfattar: 

teologi,  jordbrukslära,  naturvetenskap,  historia,  geografi  och 
böcker  af  omvexlande  innehåll. 

Laxå  låftbibliotek.  Reglemente  för  detta  bibliotek  ut- 
kom, Örebro  1871. 

Lerbäcks  sockenbibliotek.  Reglemente  lör  detta,  (ant. 

d.  29  Nov.  1860)  jemte  katalog  (193  n:r)  utkom,  Asker- 
sund  1863. 

Lindesbergs  sockenbibliotek.  Förteckning  öfver  detta 

utkom,  Örebro,  1867,  12  sid. 

Ljusnarsbergs  sockenbibliotek.  Förteckning  öfver  detta, 

börjande  med  »utlåningsregler»,  utkom,  Örebro,  1889, 

27  sid. 
Loftahammars  sockenbibliotek  bildades  pä  skolläraren 

J.  M.  Sundholms  initiativ  1876.    Uppgående  nu  (1897)  till 



184  band.  Det  förnämsta  verket  deri  är  Uppfinningarnes 

bok».  Enligt  kommunalstämmebeslut  betalas  för  hvarje 

boklån  3  öre. 
Lohärads  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (126  n:r) 

utkom,  Norrtelje  1873. 
Ludvika  sockenbibliotek.  Öfver  detta  utkom  förteck- 

ning, Falun,  1 88 1,  17  sid. 

Lugnås  sockenbibliotek.  »Stadgar  för  Rädbergska  Socken- 

biblioteket i  Lugnås»  utkom,  Mariestad  1856.  Af  stad- 
garne  inhemtades,  att  »d.  5  Juli  1856  inköptes,  för  af  Hr 

Kapten  Emanuel  Råberg  på  Torpelund,  godhetsfullt  done- 
rade penningar,  de  i  befintlig  Katalog  upptagne  böcker, 

hvilka  enligt  förordnande  skola  utgöra  grunden  för  ett 

Socken- Bibliothek  inom  Lugnås  socken». 
Lunda  sockenbibliotek.  Stadgar  för  detta  (antagne  d. 

8  Mars  1878)  utkom,  Nyköping  1878.  Nya  stadgar  (an- 
tagne d.  28  Dec.  1882)  utkom,  Nyköping  1883. 

Lungsunds  sockenboksamling.  Öfver  detta  utkom  för- 
teckning, börjande  med  »stadgar»,  Falun  1882,  23  sid. 

Lycksele  sokenbibliotek.  Öfver  detta  utkom  katalog 

(400  band),  Falun  1883. 
Långshytte  sockenbibliotek.  Reglemente  för  detta  utkom, 

Falun,  Huldberg,  1852. 

Lärbo  sockenbibliotek.  »Stadgar  för  Lärbo  församlings 

Länebibliotek»  (antagna  d.  28  Dec.  1876)  utkom,  Visby, 

1877.  Förteckning  (66  n:r)  utkom,  Visby  1878,  i  folio- 
blad. 

Malungs  lånebibliotek.  Förteckning  öfver  detta  utkom, 

Falun  1875,  4  sid. 

Mariestads  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (140 

n:r)  utkom.  Mariestad  1859.  Nya  kataloger  utkommo  1860 
o.  1883,  sistnämda  omfattande  625  n:r. 

Mariefreds  och  Kärnbo  sockenbibliotek.  »Förteckning 

öfver  böcker  tillhörige  Mariefreds  och  Kärnbo  församlingars 



bibliothek»  utkom,  Mariefred,  1874,  11  sid.  Stadgar  an- 
tagna d.  24  April  1 88 1  utkommo,  Mariefred  1881. 

Mellby  sockenbibliotek.  Stadgar  för  detta,  antagna  Fe- 
bruari 1865,  utkommo.  Christianstad  1865. 

Morlanda  sockenbibliotek.  Regler  för  detta,  stadfästade 

af  landshöfdingeembetet,  utkommo,  Uddevalla  1867. 

Muskö  sockenbibliotek.  Genom  donation  af  vice  presi- 
denten i  Svea  hofrätt  C.  A.  Lewin  af  d.  9  Okt.  1832 

erhöll  Muskö  kyrka  —  i  Vesterhaninge  församling  af  Streng- 

näs  stift  —  en  boksamling  m.  m.  Se  »Handlingar  rörande 

den  till  Muskö  kyrka  donerade  Bok-  och  Myntsamling  samt 
Socken-Apothek  m.  m.»,  Sthlm  1833. 

Nettraby  sockenbibliotek.  Öfver  detta  utkom  förteck- 

ning, börjande  med  »utdrag  ur  stadgar».  Carlskrona  1864. 

Nora  stads-  och  landsf  örsamlingars  sockenbibliotek.  Ka- 

talog öfver  detta  utkom,  Nora,  1884,  32  sid.  Ett  »till- 
läggsblad»  utkom  sedan,  slutande  med  314  n:r. 

Norbergs  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  börjande 

med  »Utdrag  ur  Reglementet»  utkom,  Sala  1889,  32  sid. 

Norrköpings  sockenbibliotek.  Förteckning  (endast  i 

blad)  öfver  detta  utkom,  Norrköping,  Törnqvist,  1859. 
Norrbärkes  sockenbibliotek.  Förteckning  öfver  detta 

(328  n:r)  utkom,  Falun,  1861.  Nya  kataloger  utkommo 

1868,  1872,  1876,  1883,  1891.  Sistnämda  år  uppgick  bok- 
samlingen till  878  n:r. 

Nosaby  sockne-  ock  skol-bibliotek.  Katalog  öfver  detta 
utkom,  Christianstad  1861  (14  opag.  sidor).  Ny  katalog 
utkom  1886,  32  sid. 

Näsums  sockenbibliotek.  Förteckning  öfver  detta  utkom, 

Carlshamn,  1867.    Ny  förteckning  utkom  1879. 

Näsby,  i  Småland^  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta 

(165  n:r)  utkom,  Eksjö  1870.  Ny  katalog  (263  n:r)  utkom  1879. 
Näsby,  i  Nerike^  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta 

(212  n:r)  utkom,  1878  (3  sid.  in  4:0). 

—  343  — 



Odensvi  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (c: a  400 
n:r)  utkom,  Vestervik  i88r.  Ny  katalog  utkom  1886; 

denna  katalog  upptager  650  n:r,  men  åtskilliga  nummer 
stå  icke  ifylda. 

Ofvansjd  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (416  n:r) 
utkom,  Gefle  1882.  »Tillägg»  till  katalogen  utkommo  1886 

och  1889.    Sistnämde  är  uppgick  boksamlingen  till  814  n:r. 

OppmaJtna  socke7ibibliotek.  Katalog  öfver  detta  (633 
n:r)  utkom,  Christianstad  1888. 

Otter stads  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 

Lidköping  1879,  8  sid. 

Ousby  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta,  börjande 

med  »stadgar  antagne  d.  26  Mars  1871»,  utkom,  Malmö, 

1873.    Katalogen  omfattar  416  n:r. 

Persbergs  länbibliotek.  Förteckning  öfver  detta  socken- 

bibliotek (322  n:r)  utkom,  Filipstad  1872.  Nya  förteck- 

ningar utkommo  1874  och  1879.  Sistnämda  katalog  om- 
fattar 588  n:r. 

Rcngs  sockenbibliotek.  Förteckning  öfver  detta  (öfver 

300  n:r)  utkom,  Trelleborg  1891. 
Riseberga  sockefibiblioiek.  Katalog  öiver  detta  (398 

n:r)  utkom,  Helsingborg  1886. 

Rogsta  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (278  n:r) 

utkom,  Hudiksvall  1878.  Ny  katalog  (507  n:r)  jemte 
»Stadgar»,  dat.  Rogsta  Okt.  1884,  utkom,  Hudiksvall 
1885. 

Ronneby  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 

Carlskrona  1866,  18  sid.  Ny  katalog  jemte  »Vilkor  för 

utlåning»  utkom,  Ronneby  1886,  31  sid 

Rullstens  sockenbibliotek.  ^Katalog  öfver  Sockenbiblio- 
teket i  Runsten»,  Öland,  utkom,  Kalmar  1883,  6  sid. 

Rydaholnis  sockenbibliotek.  >  Förteckning  öfver  Böc- 
kerna vid  Rydaholms  Sockenbibliotek  upprättad  i  Augusti 

1891  af  C.  P.  Engström»  utkom,  Vexiö  s.  å.  (245  n:r). 
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Råda  sockenbibliotek.  Reglemente  för  detta  jemte  för- 
teckning å  böckerna  (300  n:r)  utkom,  Carlstad  1868. 

Sandhems  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (353 

n:r)  utkom,  Jönköping  1878.  »Tillägg  till  Katalogen»,  slu- 
tande med  n:r  525,  utkom,  Jönköping  1885. 

Skee  sockenbibliotek.  Stadgar  för  detta  utkom,  Ström- 
stad 1867. 

Skogs  sockenbibliotek.  Reglemente  för  Skogs  socken- 
bibliotek utkom,  Söderhamn  1862.  (§  i  i  detta  reglemente 

lyder:  »Biblioteket  bildas  af  sädana  skrifter,  som  kunna  bi- 

draga till  befordrande  af  gudsfruktan,  sedlighet,  upplys- 
ning, förkofran  i  bergning  och  välstånd  samt  ett  ädelt  och 

uppmuntrande  tidsfördrif  >) 
Skönberga  sockenbibliotek.  Utdrag  ur  dettas  reglemente 

utkom,  Söderköping,  1883. 

Smedby  sockenbibliotek.  Reglemente  för  detta  utkom, 

Falun,  Huldberg,  1853. 

Snaflunda  sockenbibliotek.  Utdrag  af  stadgarne  för 

detta  utkom,  Askersund  1863,  äfvensom  katalog  (78  n:r). 

Ny  katalog  (163  n:r)  utkom,  Askersund  1874. 

Stenkyrka  sockenbibliotek.  »Lånekatalog  för  Billström- 

ska  Folkhögskolans  och  Stenkyrka  Sockens  Bibliotek»  ut- 
kom, Uddevalla  1883,  9  sid.  4:0. 

Stora  Kopparbergs  sockenbibliotek.  -^Reglemente  för 

St.  Kopparbergs  församlings  Låne-Bibliothek»  utkom,  Falun, 

1858.  Katalog  öfver  detta  (tryckta  i  Falun)  hafva  utkom- 
mit: 1860  (234  n:r);  1870  (569  n:r);  [883  {644  n:r);  1890 

(706  n:r). 
Stora  Mellösa  sockenbibliotek.  Förteckning  öfver  detta 

(215  n:r)  utkom,  Örebro  1861.  Katalogen  börjar  med 

»regler  för  utlåningen». 

Stora  Skedvi  sockenbibliotek.  »Förteckning  på  böcker 
som  tillhöra  Sockenbiblioteket  i  Stora  Skedvi»  utkom, 

Falun  1861,  7  sid.    »Reglemente^  utkom,  Falun,  1873. 
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Stora  Tuna  socke^ibibliotek.  Katalog  öfver  detta  (171 

n:r)  utkom,  Hedemora  1871.  S.  å.  utkommo  »Reglor».  Ny 
katalog  utkom  1891  (314  n:r). 

Strö  sockenbibliotek.  Stadgar,  af  d.  12  Maj  1878, 

undertecknade  Fab.  Barnekow,  N.  Frick  m.  fl.,  jemte  ka- 

talog, slutande  med  N:o  501,  utkom,  Christianstad  1878. 

Strof  v  elstorps  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  jemte 

utdrag  af  dess  reglemente  utkom,  Helsingborg  1890,  21  sid. 
Svenarums  sockenbibliotek.  Utdrag  ur  stadgarne  för 

detta  utkom,  Jönköping  1859. 

Sveiinevads  sockenbibliotek.  »Förteckning  öfver  Svenne- 

vads Sockenboksamling»  utkom,  Örebro  1883,  8  sid.  Ny 

katalog  (514  n:r)  utkom  1890. 
Svinstads  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 

Linköping  1867,  24  sid.  Supplement  utkom,  Linköping 
1877. 

Synnerby  sockeiibibliotek.  Katalog  öfver  detta  jemte 

»Stadgar»,  utkom,  Skara,  Brodén,  1857. 

Säby  sockenbibliotek.  »Katalog  öfver  Säby  Sockens 

Lånbibliotek»  utkom,  Jönköping  1883  (173  n:r). 

Säfsnäs  sockenbibliotek.  »Stadgar  för  Säfsnäs  socken- 

boksamling, jemte  förteckning  deröfver»  utkom,  Falun  1877. 

Katalogen  omfattar  401  n:r. 

Söderbärkes  sockenbibliotek.  »Förteckning  Öfver  Böcker, 

Skrifter  och  Charter  gifna  till  Söderbärkes  Socken  d.  i 

Juni  1856  af  Fabrikör  Johan  Johansson,  fabrikör  i  Stock- 
holm, född  i  Knutsbo»  utkom,  Stockholm  1856.  Förteck- 

ningen omfattar  884  n:r  och  slutar  med  »Stadgar». 
Söderfors  sockenbibliotek.  Förteckning  öfver  detta  (823 

n:r),  upprättad  1871,  utkom  Upsala  s.  å.  Ny  förteckning 

(1,166  n:r)  utkom  1885. 
Tanums  sockenbibliotek  grundlades  1874,  och  medlen 

dertill,  500  kr.,  uttogos  af  hundskatten  inom  församlingen, 

hvarjemte  årligt  bidrag  af  50  kr.  lemnas  ur  kommunal- 
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kassan.  Biblioteket  uppgår  nu  (1897)  till  451  band  och 

boklånen  ha  under  senare  tiden  uppgått  till  bortåt  ett  tusen 
om  året. 

Thorshälla  f  örsamlingars  sockenbibliotek.  Reglemente 

för  detta  utkom,  Eskilstuna  1857.  Förteckningar,  tryckta 

i  Eskilstuna,  hafva^utkommit:  1862,  1871  (435  n:r);  1881 

(supplement);  1888  {556  n:r). 
Thorsångs  sockenbibliotek.  Utdrag  af  Reglementet  för 

detta  utkom,  Falun  1863. 

Thuns  sockenbibliotek.  »Förteckning  öfver  Thuns  Pa- 

storats Socken-Boksamling»  utkom,  Skara  1885  (^S^  n:r). 
Thuringe  sockenbibliotek.  Detta  bildades  1858  dels 

genom  subskriberade  medel  och  dels  genom  gåfvor  af  böc- 
ker. Det  öppnades  första  gången  d.  26  Dec.  1858  med 

ett  bokantal  af  omkr.  300.  Den  i  Jan.  1865  hade  detta 

stigit  till  omkring  760  olika  verk.  Katalog  utkom,  Stock- 
holm 1866,  34  sid. 

Timrå  sockenbibliotek.  Utdrag  ur  stadgarne  jemte  för- 
teckning å  böckerna  (187  n:r)  utkom,  Sundsvall  1879. 

Tingstads  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  biblio- 
tek (162  n:r),  grundlagdt  1855,  utkom,  Norrköping,  1864. 

I  förordet  till  katalogen  upplyser  bibliotekarien,  skolläraren 

C.  V.  Jarl  att  »bibliotekets  tillkomst,  förstoring  och  under- 
håll grundade  sig  på  frivilliga  gåfvor,  samt  på  räntan  af 

de  300  Rdr  Rmt  i  kapital,  hvilka  bibliotekets  stiftare  lag- 

mannen, kommendören  och  riddaren  baron  Funck  på  Alm- 
sta  härtill  förärat». 

Torpa  sockenbibliotek.  Om  detta  läses  i  »Vårt  Land» 

Vs  1894  följande:  Få  socknar  torde  vara  bättre  försedda 

med  Nohrborgs  postillor  än  den  strax  norr  om  Varberg 

belägna  Torpa  socken.  Der  finnes  troligen  icke  ett  hus, 

hvarest  man  ej  träffar  pä  åtminstone  ett  exemplar  af  nämda 

bok.  Anledningen  härtill  är  följande.  För  snart  tjugo  år 

sedan  afled  en  af  Torpas  församlingsbor  vid  namn  Anders 



Svensson.  I  sitt  testamente  hade  han  förordnat,  att  en 

tredjedel  af  hans  efterlemnade  förmögenhet  skulle  användas 

till  grundplåt  för  bildandet  af  ett  bibliotek  i  socknen.  De 

böcker,  som  för  bibliotekets  räkning  inköptes,  skulle  bestå 

af  Nohrborgs  efterlemnade  skrifter,  företrädesvis  nämde 

författares  postilla.  Dä  emellertid  gåfvan,  omkr.  2,500  kr., 

befanns  vara  större  än  man  haft  anledning  förmoda,  vände 

sig  de  personer,  som  fått  i  uppdrag  att  inköpa  böckerna, 
till  K.  M:t  med  ansökan  att  få  testamentsbeslutet  ändradt 

derhän,  att  äfven  skrifter  af  icke  religiöst  innehåll  skulle 

få  till  biblioteket  inköpas.  Detta  beviljades.  De  många 

postillorna,  som  inköpts,  utdelades  gratis  till  hvar  och  en 

familjeförsörjare  inom  socknen,  och,  tack  vare  den  välme- 
nande och  frikostige  Anders  Svensson,  kan  mången  Torpabo 

än  i  dag  fröjda  sig  öfver  att  ha  fått  Nohrborgs  postilla 
för  intet.  Socknens  bibliotek  omfattar  nu  omkr.  400  band 

och  anhtas  flitigt  af  församlingsborna. 

Torrlösa  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (omkr. 

300  n:r)  utkom,  Lund,  Ohlsson,  1884. 
Trollhäfte  läsebibliotek .  Katalog  öfver  detta  (294  n:r) 

utkom,  Venersborg  1860.   Ny  katalog  (604  n:r)  utkom  1868. 

Tuna  sockenbibliotek.  »Stadgar  för  Sockenbiblioteket  i 

Tuna  församling  af  Vester-Norrlands  län»  utkommo,  Sunds- 
vall 1867.  i  §  I  namnes  att  biblioteket  skall  gemensamt 

tillhöra  Tuna  socken  och  Matfors  bruk. 

Tunabergs  sockenbibliotek.  :> Katalog  öfver  Tunabergs 

Sockens  Lånebibliotek»  utkom,  Nyköping  1867  {169  n:r). 

»Fortsättning»,  slutande  med  n:r  261,  utkom  1875. 
Tunhems  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (73  n:r) 

utkom,  Venersborg  1861.  Ny  katalog  (165  n:r)  utkom 
1869. 

Tåby  sockenbibliotek  grundades  af  lagmannen  frih.  F. 

Funck  på  Almstad,  genom  dels  böcker,  dels  penningar  till 

dylikas  uppköpande.    Katalog  utkom,  Norrköping,  1864. 



Töcksmarks  sockenbibliotek.  ^Förteckning  ä  böcker  i 

Töckmarks  Sockenboksamling»,  jemte  *  Stadgar»,  utkom, 
Kristinehamn  1885  (276  n:r). 

T'ör7is falla  sockenbibliotek,  »Förteckning  öfver  Törns- 
falla  Sockens  Boksamling»  utkom,  Vestervik  1868,  8  sid. 

Upsala  stads  sockenbibliotek.  Förteckning  öfver  detta 

{323  n:r)  utkom,  Upsala  1882. 
Vadensjd  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (344  n:r) 

utkom,  Landskrona  1883. 

Vadstena  och  S:ct  Pers  sockenbibliotek.  Katalog  öfver 

detta  (540  n:r)  utkom,  Vadstena  1872. 
Varnums  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  »Varnums 

under  bildning  varande  Sockenbibliotek»  utkom,  Kristine- 

hamn 1886  (222  n:r).  Af  katalogen  finner  man,  att  bok- 
samlingen fördelats  på  flere  ställen  inom  socknen  till  lätt- 

nad för  låntagarne. 

Vassända  och  Naglums  sockenbibliotek.  Katalog  öfver 

detta  (200  n:r)  utkom,  Venersborg  1862.  Ny  tillökad  ka- 
talog utkom  1865. 

Vestra  Fernebo  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta 

(224  n:r)  utkom,  Vesterås  1869.  Ny  katalog  (762  n:r) 
utkom,  Sala  1891. 

Vestra  Steitby  sockenbibliotek.  Katalog  uppgjord  1866, 

jemte  länevillkor,  utkom,  Vadstena  1867  (170  n:r). 
Vestra  Vingåkers  socke7ibibliotek.  »Vilkor  för  lån  af 

böcker  ur  Vestra  Vingåkers  Socken-bibliothek»  utkom, 

Stockholm,  P.  A.  N.  &  S.,  1859.  Katalog,  tryckt  i  Öre- 
bro, utkom  1878  (930  n:r). 

Vestra  Vrams  sockenbibliotek.  Reglemente  för  detta, 

stiftadt  den  20  Aug.  1865  vid  kyrkostämma,  utkom,  Chri- 
stianstad 1865. 

Vesterhaninge  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta, 

jemte  »Regler  för  boklån»,  utkom,  Stockholm  1886.  (Jfr 

Öster-  och  Vester-Haninge  sockenbibliotek,). 
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Vexiö  stads  sockeiibibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 

Vexiö  1865,  16  sid.  »Tillägg  till  katalogen  öfver  Vexiö 
stads  sockenbibliotek.  Gåfva  af  Med.  Doktor  C.  W.  Hult- 

gren»  (548  n:r)  utkom  1866. 
Viksta  sockenbibliotek.  Ordningstadgar  för  detta,  an- 

tagna på  kyrkostämma  d.  18  April  1868,  jemte  bokförteck- 

ning (872  n:r)  utkom,  Upsala  1886. 
Vimmerby  sockenbibliotek,  »Utdrag  af  Stadgarne» 

utkom,  Vimmerby,  Nilsson  &  C:o,  1880.  Detta  »Utdrag», 

som  saknar  titelblad,  förekommer  endast  häftadt  i  pappers- 
omslag med  en  ä  yttersidan  fastsatt  tryckt  lapp  med  titel: 

N:o    Tillhör  Vimmerby  Sockenbibliotek. 

Vinslöfs  och  Näflinge  sockenbibliotek.  Katalog  öfver 

detta  utkom,  Christianstad  1834,  4  sid.  Nya  kataloger 

utkommo:  1847,  10  sid.;  1872,  24  sid.;  1888  (Jönköping, 

Hall),  33  sid.  ~-  År  1893  biföll  K.  M:t,  att  Vinslöfs  för- 
samling mätte  till  sockenbiblioteket  af  sin  kyrkokassas  medel 

få  använda  200  kr.  om  året,  under  tio  år. 

Vissefjerda  sockenbibliotek.  »Katalog  öfver  VisseQerda 

Församlings  Läse-Bibliothek»  utkom,  Kalmar  1861  (13 

opag.  sid.). 
V  ånga  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  (72  n:r) 

utkom,  Skara  1863. 

Vårfriikyrka  socke^ibibliotek.  Katalog  öfver  detta  (162 

n:r),  jemte  utdrag  ur  stadgarne,  utkom,  Enköping  1869. 
Ytterstfors  lånebibliotek.  Katalog  öfver  detta  (155  n:r) 

utkom,  Skellefteå  1862. 

Ytter-Enhörna  sockenbibliotek.  Stadgar  för  detta  ut- 
kom, Södertelje  1888. 

Als  sockenbibliotek.  »Katalog  öfver  Ahls  församlingars 

Sockenbibliotek»   utkom,  Falun  1871.     »Katalogen  öfver o 
Als  Sockenbibliotek»  utkom,  Falun  1884.  Katalogen  börjar 

med  »utdrag  ur  reglementet»  och  omfattar,  förutom  241 

ex.   af  »Läsning  för  folket»,  årg.  1—45,  419  n:r  böcker. 
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Amäls  la?idsför samlings  sockenbibliotek.  »Bokförteck- 
ning N:o  I»  öfver  detta,  grundadt  år  1835,  »utgifven  af 

kommunalnämden»,  utkom,  Åmål  1867,  14  sid.  Förteck- 

ningen börjar  med  »Utlåningsvilkor,  antagne  i  kommunal- 
stämma den  31  Okt.  1867.» 

Asums  sockenbibliotek.  Stadgar  för  detta  utkommo,  Ctiri- 
stianstad,  1867.    Katalog  utkom,  Christ.  1874,  8  sid. 

Öfver-Grans  sockenbibliotek.  Förteckning  öfver  detta 

(190  n:r)  utkom,  Upsala  1871. 
Önnestads  sockenbibliotek.  Reglemente  för  detta  utkom, 

Christianstad  1866.    Biblioteket  stiftades  s.  å. 

Örgryte  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 

Göteborg  1880,  21  sid. 

Ösmo  f  örsamlings  lånbibliotek.  Öfver  detta  utkom  ka- 
talog, Stockholm,  Eklund,  1890.  Katalogen  börjar  med 

utdrag  ur  »Reglementet». 

Österlöfs  sockenbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 

Christianstad,  Lang,  1867,  27  sid.  I  katalogen  finnes 

reglemente,  antaget  d.  3  Augusti  1862.  Ny  katalog  ut- 
kom 1883,  39  sid. 

Östra  Ljungby  sockejibibliotek.  Katalog  öfver  detta 

utkom,  Helsingborg  1883,  15  sid. 

Östra  Vingåkers  sockenbibliotek.  Katalog,  jemte  ut- 
drag ur  stadgarne,  utkom,  Nyköping  1863  (130  n:r).  Ny 

katalog  utkom  1866  (185  n:r).  3  Supplement,  Nyköping, 

1886,  Norrköping,  1875  o.  1889,  ha  utkommit. 

Öster-  och  Vester- Haninge  sockenbibliotek.  »Reglemente 

för  Öster-  och  Vester-Haninge  Pastoraters  Lån-Bibliothek» 
utkom,  Stockholm,  J.  A.  Dahlström,  1854.  Af  §  I  finner 

man,  att  biblioteket  blifvit  stiftadt  af  »nämde  distrikts  Hus- 

hållsgille».   (Jfr  Vesterhaninge  sockenbibliotek.) 

*  * 
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Rödöns  härads  böcker  och  arkiv  hafva  i  äldre  tider 

varit  märkta  med  en  liten  fyrkantig  lapp  (gravyr),  hvarå, 
omkring  en  betande  vädur»  läses  i  oval:  R0D0ENS 
TINGLAG. 

o 
Akers^  Daga  och  Selebo  Häraders  Riksdags  Bibliothek. 

Med  en  så  lydands  typtryckslapp  har  detta  bibliotek  varit 

märkt,  men  detta  märke  kan  numera  ej  lämpligt  användas, 

sedan  Daga  härad  (Södermanland)  blifvit  lagdt  under  annan 
domsaga. 

ARBETAREBIBLIOTEK. 

Arboga  arbetareförenings  bibliotek.  Katalog  öfver  detta, 

omfattande  1,504  n:r,  utkom  1882,  tryckt  hos  Säfberg- 
Arboga. 

Arboga  gjuteri  och  mekaniska  verkstads  arbetares  bok- 
samliftg.  Förteckning  på  en  boksamling  tillgänglig  för 
nämde  arbetare  utkom  1861,  tryckt  hos  Louise  Söderqvist, 

Arboga.  Katalogen  börjar  med  »Reglor  för  utlåningen» 
och  omfattar  173  n:r.    Ny  uppl.  utkom  1867. 

Bollsta  bruksarbetares  läseförening.  Stadgar  för  denna 

förening,  antagna  d.  17  Febr.  1877,  utkom  s.  å.,  tryckta 

hos  Johansson,  Hernösand. 

Carlsham7ts  arbetareföreniftgs  boksamling.  Katalog 

öfver  denna,  börjande  med  utdrag  ur  »Ordningsreglor  i  Ar- 
betare Föreningens  Läslokab,  omfattande  534  n:r,  utkom, 

Carlskrona  1871.  Supplement  med  fortsatt  numrering, 
utkom  s.  ä.,  slutande  med  801  n:r. 

Domnarfvets  jernverks  arbetareföreni^igs  boksamliftg. 

Katalog  öfver  denna  (480  n:r)  utkom  1885,  tryckt  i  Falun. 

Supplement  1150  n:r)  utkom  1886. 
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Eskilstuna  mekaniska  verkstads  bibliotek.  »Reglor  för 

utlåning  af  böcker»  från  detta  bibliotek  utkommo  1863, 

tryckta  hos  Knut  Tersmeden,  Eskilstuna. 

Eskilstuna  arbetareförenings  bibliotek.  Katalog  öfver 

detta  (602  n:r)  jemte  »stadgar»  utkom  1872,  tryckt  hos 
Boktr.-akt.-boL,  Eskilstuna. 

Fager  sta  bruks  arbetares  lånbibliotek.  Katalog  (437 

n:r)  med  »Ordningsreglor  gällande  från  d.  i  Januari  1883» 
utkom  1889,  tryckt  hos  Öberg  &  Son,  Eskilstuna. 

Filipstads  bergslags  bibliotek.  Förteckning  öfver  detta 

utkom,  Örebro,  1835,  7  sid.  »Reglor  för  Filipstads  Bergs- 
lags Bibliothek»  (undertecknade  Franz  von  Schéele)  utkommo, 

Örebro  1834.    Ny  uppL,  Carlstad  1847. 
Gejle  arbetareförenings  bibliotek.  Öfver  detta  utkom 

katalog  1878  och  derefter  ett  supplement  med  fortsatt  num- 
rering, slutande  med  1,063  n:r. 

Göteborgs  arbetareförenings  bibliotek.  Se  under  Göte- 
borgsbiblioteken. 

Kalmar  arbetareförenings  bibliotek.  Katalog  öfver 

detta  (380  n:r)  utkom  1872  (Westin,  Kalmar).  Ny  katalog 

(741  n:r)  utkom  1882. 
Klosters  bruks  arbetares  bibliotek.  En  katalog  utkom, 

Falun,  1868  med  titel:  »Förteckning  öfver  den  boksamling 

som  Sterbhusdelegarne  efter  framlidne  Brukspatronen  H.  F. 

Lagergren  skänkt  till  Klosters  Bruks  Arbetares  Bibliothek 

1867.  Upprättad  af  C.  J.  Källström.»  Ofvan  nämda  ar- 
betarebibliotek grundlades,  enligt  tryckta  ordningsreglor 

(Hedemora  1865),  år  1845.  §  i  i  dessa  ordningsreglor 

lyder:  »Uti  en  god  bok  eger  menniskan  den  pålitligaste 

vän  och  ett  verksamt  medel  i  sin  hand  till  själens  odling, 

förkofran  i  sann  gudsfruktan,  sedlighet  och  upplysning. 

Det  ligger  derföre  mycken  vigt  uppå  att  val  och  uppköp 

af  böckerna  ske  med  noggrannhet  och  samvetsgrann  ur- 
skiljning.» 

23 
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Kramfors  sågverks  bibliotek.  Katalog  öfver  detta  (537 

n:r),  systematiskt  uppgjord,  jemte  ordningsreglor,  utkom, 
Hernösand  1889. 

Ljiisne  sågverks  lånbibliotek.  Öfver  detta  (509  n:r) 

utkom  katalog,  Söderhamn  1879.  Ny  katalog  (525  n:r) 
utkom  1884. 

Bibliotek  för  jernvägsarbetare  å  Luleåbanan.  Från 

Hällgrens  tryckeri  i  Piteå  utkom  år  1888  en  bokförteck- 
ning med  följande  titel:  »Catalogue  of  the  Railway  Library 

Luleå  1888».  Förteckningen  börjar  med:  »Rules  The  Ho- 
norary  Librarian  N.  Hamond».  Förteckningen  innehåller 

uteslutande  engelsk  litteratur,  afsedd  för  engelske  ingeniörer 
och  arbetare  vid  Luleå-banan. 

Lånbibliotek  för  arbetsklassen  i  Malmö.  Katalog 

öfver  samma  (670  n:r),  börjande  med  »Ordningsstadga», 

utkom,  Malmö,  1863.  Kataloger  N:o  2,  3  o.  4  utkommo 

1867,  1872  o.  1879.  Sistnämda  år:  1,900  n:r.  Ordnings- 
stadgan som  var  införd  i  senaste  katalogen  är  undertecknad : 

J.  A.  Olin,  J.  H.  Hägglund,  C.  L.  Björkbom,  C.  O.  Ruth. 

Malmö  Nya  arbetaref  örenings  bibliotek.  Katalog  öfver 

detsamma  (306  n:r),  börjande  med  utdrag  ur  stadgarne, 

utkom,  Malmö,  1872.  Supplement  utkommo  1873,  1874, 

1875,  1876.  Ny  katalog  utkom,  Malmö,  1877  (då:  746 

n:r).  Supplement  utkommo  1880,  1881,  1882,  1883.  Ny 

katalog  1884.  Supplement  1885,  1886,  1887,  1888  och 

1889  (då:  1,312  n:r).  Ny  katalog,  systematiskt  uppgjord, 

utkom  1890  (då:  1,362  n:r.)  Supplement  1891  (då:  1,429  n:r). 
Motala  verkstads  arbetareförenings  bibliotek.  Katalog 

öfver  detta  (jemte  »regler  för  boklån»),  uppgjord  1880, 
utkom,  Vadstena,  1881,  56  sid. 

Munkfors  bruksarbetares  boksamliftg.  Katalog  öfver 

denna  utkom,  Carlstad,  1875.    Ny  katalog  1888  (169  n:r). 

Norrköpings  arbetareförenings  bibliotek.  Öfver  detta 

utkom,    alfabetiskt  uppgjord,  katalog,   Norrköping  1878 



(då:  1,700  n:r).  Ny  katalog,  systematiskt  uppgjord,  utkom 

1887  (då:  1,847  n:r). 

Nyköpings  arbetareförenings  bibliotek.  Katalog  öfver 

detta  (154  n:r)  utkom,  Nyköping,  1869.  Kataloger  hafva 

ytterligare  utkommit:  1873,  1877,  1882,  1884,  1886.  Supple- 

ment hafva  utkommit:  1875,  1880,  1885.  Senaste  kata- 
logen, 1886,  omfattar  1,263  n:r. 

Nyköpings  bruks  och  7nekaniska  verkstads  bibliotek.  Ka- 
talog öfver  detta  (omkr.  340  n:r)  utkom,  Nyköping,  1865. 

Näfveqvarns  arbetareförenings  lånbibliotek  utgaf  1893 

tr.  katalog  (Nyköping,  Söderm.  1.  tidn.  tr. ;  12  sid.),  inne- 
hållande historiska  arbeten  och  nyare  romarer. 

Sandvike7is  bibliotek.  Reglemente  för  detta  arbetare- 
bibliotek utkom,  Gefle  1865. 

Slottsind lians  fabriksarbetares  läsebibliotek.  Öfver  detta 

utkom  katalog,  Halmstad  1889.    Supplement  1891. 

Stjernsunds  bibliotek.  Reglemente  för  detta  arbetare- 
bibliotek utkom,  Gefle  1875. 

Stockholms  arbetareförenings  bibliotek.  Se  under  Stock- 
holmsbiblioteken. 

Strengnäs  arbetareförenings  boksamling.  Stadgar  för 

detta  bibliotek  utkom,  Strengnäs  1881. 

Surahajumars  arbetareförenings  bibliotek.  Öfver  detta 

utkom  katalog  (omkr.  500  n:r),  Vesteräs  1891. 
Söderköpings  arbetar ef  öre7tings  länbibliotek.  Öfver  detta 

utkom  katalog  (öfver  630  n:r),  Söderköping  1888. 
Uddevalla  arbetareförenings  bibliotek.  Öfver  detta 

utkom  katalog  (264  n:r),  Uddevalla  1876. 

Ulricehamns  arbetareförenings  lånbibliotek.  Öfver  detta 

utkom  katalog  (mellan  3  ä  400  n:r),  Ulricehamn  1889. 

Vadstena  arbetareförenifigs  bibliotek.  Öfver  detta  ut- 
kom katalog  (omkr.  400  n:r),  Vadstena  1886. 

Visby  arbetareförenings  boksamliitg.  Förteckning  öfver 
denna  utkom,  Visby  1888,  15  sid. 
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Ystads  arbetareförenings  lånbibliotek.  Öfver  detta  ha 

utkommit  tre  små  förteckningar  1883 — 1886,  den  sista  slu- 
tande med  n:r  365. 

Bolaget  Vieille  Montagne^s  [Åmmebergs]  arbetarebiblio- 
tek. Katalog  häröfver  utkom,  Askersund  1873,  16  sid. 

»Tillägg»  utkom  1886,  7  sid. 

Arnäs  bruks  lånbibliotek.  Förteckning  öfver  detta  utkom, 

Mariestad,  1881,  12  sid.  Supplement  1886.  Biblioteketupp- 
gick  då  till  602  n:r.    Ny  katalog  utkom  1889  (732  n:r). 

Åtvidabergs  brjiksbibliotek.  Dess  bokförteckning  ut- 

kom, Linköping,  Ridderstad,  1863,  24  sid.  Ny  katalog 
utkom,  Kalmar  1872,  24  sid. 

Örebro  arbetareförenings  bibliotek.  Förteckning  öfver 

detta  (459  n:r)  utkom,  Örebro  1886. 

Östra  Eneby  arbetareförenings  boksamling.  Förenin- 

gens bok-katalog  utkom,  Norrköping,  1889. 

Till  svenska  arbetarebibliotek  må  ock  hänföras  dem,  hvilka  kommit  till 
stånd  genom  den  i  Upsala  befintliga  studentföreningen  Verdandis  verk- 

samhet att  hjelpa  arbetarekorporationer  i  landsorten  med  uppsättandet  af 
egna  bibliotek.  Arbetet  har  förnämligast  bestått  i  att  anskaffa  lämpliga 
böcker  till  billigt  pris.  Under  år  1896  hade  tillhopa  34  föreningar  i  vidt 
skilda  trakter  af  vårt  land  begagnat  sig  af  den  erbjudna  hjelpen  och  er- 

hållit böcker  för  ett  värde  af  mellan  3 — 4,000  kr.  Bokpriset  hade,  oaktadt 
flertalet  böcker  varit  obegagnadt,  i  regeln  vexlat  mellan  Vs 
bokhandelspriset.  Också  hade  mänga  af  föreningarna  skriftligen  uttryckt 
sin  tacksamhet  till  Verdandi  för  den  hjelpsamma  hand,  föreningen  räckt 

dem.  I  Januari  1897  utsände  föreningen  åter  en  lista,  den  5:te  i  ord- 
ningen, på  böcker,  som  den  hade  att  till  billiga  pris  erbjuda  landsorts- 

föreningarna. 
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LÅNBIBLIOTEK 

Det  första  lånbiblioteket  i  Sverige  anlades  i  Stock- 
holm på  1750-talet  af  direktören  Lars  Salvius.  I  slutet 

af  1820-talet  funnos  blott  omkring  tio  dylika  bibliotek  i 
Stockholm,  men  sedermera  ökades  deras  antal  så,  att 

de  redan  i  slutet  af  1840-talet  stego  till  några  och  tjugo. 
Numera  finnes  väl  icke  en  stad,  huru  obetydlig  som  helst, 

hvilken  ej  är  försedd  med  ett  lånbibliotek.  Att  här  ej  alla 

kunna  uppräknas,  faller  af  sig  sjelft.  Vi  upptaga  i  regel 

egentligen  blott  sådana,  som  gifvit  sig  tillkänna  genom 

tryckta  förteckningar. 

LÅNBIBLIOTEK  i  STOCKHOLM. 

Salvius,  Lars.  Född  i  Stigtomta,  Södermanland,  1 706 ; 
student  i  Upsala  och  Abo;  anstäld  vid  kansliet  i  Stockholm 

samt  någon  tid  Vetenskapsakademiens  amanuens;  genom  gifte 

egare  af  Horrn'ska  boktryckeriet;  bokhandlare  och  bokför- 
läggare; historisk  och  ekonomisk  författare ;  utgifvare  af  tid- 

skriften »Lärda  Tidningar»;  död  i  Stockholm  1773.  — 

Vägledande  för  bedömandet  af  Lars  Salvii  litterära  ve^-k- 
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samhet  är  den  »Underrättelse»,  hvilken  föregår  den  tryckta 

förteckningen  (Slhlm,  Salviska  tryckeriet  1774,  282  sid. 

8:0)  öfver  hans  af  10,625  n:r  böcker,  198  n:r  manuskript 
och  1 1  n:r  kopparstick  och  kartor  bestående  bibliotek,  som 

1774  d.  15  November  o.  f.  d.  försåldes  genom  auktion  i 

huset  n:r  146  på  Riddarholmen.*  Denna  underrättelse 
lyder:  »Denna  utvalda  Samling  af  Böcker  och  Handskrifter 

i  hvarjehanda  Språk  och  Vetenskaper  har  til  vettgirige 
Landsmäns  tjänst  varit  af  Framledne  Directeuren  Salvius 

ämnad  til  et  Lån-Bibliotheque.  Som  denne  förtjänte  man 
varit  den  förste,  som  til  Rikets  förmon  med  Utländska 

Bokförare  upprättat  en  Bytes-Handel  af  främmande  Skrifter 
emot  våra  inhemska,  så  har  Han  ock  allraförst  hos  oss 

vågat  påtänka  Inrättningen  af  et  kostsamt  Lån-Bibliotheque. 

Detta  Bok-förråd  skingras  nu  vid  hans  död,  och  torde  möje- 
ligen  mer  än  en  Författare  sakna  denne  nitiske  förläggare, 

hvilken  ofta  låtit  kärleken  til  Vetenskaperne  råda  öfver 

egen  vinning.  Sjelfva  Samlingen  vittnar  bäst  om  dess 

framledne  Egares  Bok-kunskap  och  smak.  Uplagorne  äro 

af  de  yppersta,  samt  större  delen  af  banden  nya  och  Fran- 

syska.» —  Om  Salvii  lånbibliotek,  se  äfven:  Lärda  Tid- 
ningar 1765  n:r  9  och  Inrikes  Tidningar  1765  n:r  10. 

Holmberg,  Johan  Chrisiopher,  född  1743,  död  18 10, 

den  bekante  bokhandlaren  och  förläggaren,  känd  af  Kell- 
grens, Lidners  m.  fl.  biografier,  humoristiskt  skildrad  af 

Nepomuk  (Kiellman-Göranson)  i  berättelsen  »En  gammal 

*  En  ytterligare  katalog  utkom  1775  med  titel:  »Förteckning  på  oin- 
bundna nya  Utländska  böcker  och  tractater,  som  förut  funnits  till  köps  uti 

framledne  Directeuren  Lars  Salvii  boklåda»,  och  som  skulle  säljas  genom 

offentlig  auktion  den  [27]  Oktober  o.  f.  d.  1775  i  huset  N:o  146  på  Rid- 
darholmen.  Auktionen  å  dessa  böcker  fortfor  äfven  följande  år.  I  Stock- 

holms Post-Tidningar  ̂ 2/2  1776  läses  nämligen:  D.  13  och  14  Febr. 
kommer  på  K.  Riddarholmen  i  Schultzenheimska  huset  att  continueras  med 
försäljningen  af  Salviska  oinbundna  böcker. 
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redaktionshemlighet»  under  namnet  »gubben  Källström» 

(»Svenska  lynnen  och  småäfventyr»).  Holmberg,  hvilken 

förestått  Hesselbergs  och  Stolpes  boklåda  i  Riddarhus- 

flygeln, öppnade  i  början  af  1767  egen  bokhandel  i  »mö- 
belhandlaren Diedrich  Tellerstedts  hus  vid  Stora  Kyrko- 

brinken,  3:dje  huset  å  venstra  sidan  ifrån  Riddarhustorget». 
Ar  1797  sökte  han  tillstånd  att  få  inrätta  lånbibliotek  och 

1807  fick  han  tillåtelse  att  i  Helsingfors  och  flere  städer 

öppna  dylika  bibliotek.   Hans  lånbiblioteksböcker  förseddes o 
med  ett  Ex-libris  af  följande  utseende  och  innehåll:  A  ett 

af  en  lagerkrans  omflätadt  rococo-ornament  läses:  Tillhör 

Holmbergs  Lånbibliothek  N:o   Typtryck  och  koppar- 
gravyr i  förening. 

Cleve,  Fredrik  August^  född  1741,  kollega  vid  Tyska 

National-Lyceum  i  Stockholm,  död  derstädes  1796,  inrättade 

den  6  December  1783  ett  Läs-Sällskap,  hvilket  sedan 
efter  hand  förvandlades  till  ett  lånbibliotek,  och  han  erhöll 

1784  k.  privilegium,  pä  tillstyrkan  af  CanzU  Collegium,  som 

af  den  ansökningen  bifogade  katalogen  funnit,  »att  större 

delen  af  böckerna  äro  på  Tyska  språket  författade,  hvadan 

Collegium  med  nöje  ansåg  detta  föremål  såsom  i  sin  mån 

bidragande  till  Tyska  litteraturens  befrämjande».  I  Stock- 

holms Posten  1790  läses  »Plan  af  mitt  Läse-Bibliothek», 
undert.:  Fredr.  Aug.  Cleve,  Collega  &  Cant.  Lyc, 
Teut.  Cleves  lånbibUotek  var  sistnämda  år  så  försedt,  att 

det  ansågs  kunna  täfla  med  dylika  inrättningar  i  andra  huf- 

vudstäder.  Volymantalet  uppgick  då  till  4,000.  Lånafgif- 
ten  var  32  sk.  b:ko  hvar  tredje  månad.  Öfver  Cleves 

lånbibliotek  —  omfattande  svenska,  tyska,  franska  och  en- 

gelska böcker  i  olika  litterära  brancher  —  utkommo  under 

åren  1784 — 1802  ej  mindre  än  42  tryckta  kataloger.  Den 
sista  förteckningen  upptager  9,700  n:r. 

Det  Cleve'ska  lånbibliotekets  böcker  voro  försedda  med 
följande  märklappar: 
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1.  N:o          Meiner  Buck  Sammlung  gehörig.  F.  A 

Cleve,    Typtryck  inom  ram  af  rössjor.    3  varianter. 

2.  N:o          Meiner  Biicher  Sammlung  gehörig,  F.  A. 
Cleve.    Typtryck.    2  varianter. 

Efter  Cleves  död  såldes  visserligen  en  större  samling 

af  densammes  böcker,  men  ej  lånbiblioteket,  hvilket  fort- 
sattes af  hans  enka,  Cecilia  Dahlin.  Enl.  annonser  i 

Dagl.  Alleh.  Vs  1801  och  ̂ s/jo  1802  hade  hon  då  lån- 
biblioteket i  N:o  59  Vesterlånggatan.  Fru  Cleve  afled 

1 819  i  sitt  63:dje  är.  Efter  hennes  död,  eller  måhända 

någon  tid  förut,  blef  länbiblioteket  förenadt  med  det  Behn- 
Westmanska.  Öfver  den  lånbiblioteket  icke  tillhörande 

boksamling,  fru  Cleve  efterlemnade,  utkom  en  katalog  med 

titel:  »Förteckning  på  framUdne  läraren  vid  Tyska  National 

Lyceum  och  Bokhandlaren  Fredrik  August  Cleves  boksam- 
ling, h vilken  kommer  att  i  Stockholm  å  auktion  försäljas 

22  Nov.  o.  f.  d.  1820.»'^  Förteckningen  upptager  2,800  n:r, 
nästan  uteslutande  fransk,  tysk  och  engelsk  litteratur. 

Swederus,  Magnus^  född  1748,  akademibokhandlare  i 

Upsala  1769  och  sträckte  sin  rörelse  äfven  till  Stockholm, 

domkyrkosyssloman  i  Vesteräs,  slutligen  fältprost,  död  i 

Upsala  1836,  öppnade  d.  i  Dec.  1784  i  Stockholm, 
Bungencronska  huset  N:o  126  St.  Nygatan,  ett  lånbibliotek, 

hvaröfver  tr.  plan  utkom  1785  samt  tr.  kataloger  1784, 

85  och  88.**   År  1785  utgaf  Swederus  en  tr.  förteckning 

*  Denna  katalog  torde  i  sitt  slag  vara  utan  motstycke.  Nya  Extra 
Posten  N:o  97  år  1820  hade  uträknat,  att  å  katalogens  200  sidor  funnos 
öfver  4yOOO  tryckfel.  Enligt  påskrift  af  G.  E.  Klemming  å  Kongl,  Biblrs 
exemplar  har  Deléen  uppgifvit  tryckfelens  antal  till  5  å  6,000.  Elmén  & 
Granbergs  boktryckerifaktor,  Jurén,  upplyste  i  Nya  Extra  Posten  N:o  100 
s.  å.,  att  mamsell  Cleve  och  hofjunkaren  Tigersköld  redigerat  och  kor- 

rekturläst missfostret. 

Swederus  utgaf  förlagskataloger  Upsala  1776,  Stockholm,  Upsala 
och  Åbo  1779,  tr.  i  Stockholm,  Stockholm  1781,  1784,  1787,  1788,  den 
sistnämda  med  plan  öfver  lånbiblioteket,  som  då  var  i  samma  hus  som  Börsen. 
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öfver  sina  lånbiblioteksabonnenter,  hvaribland  drottningen, 

hertigen  af  Södermanland,  grefvinnan  Meyerfelt,  biskop  O. 

Celsius,  öfverintendenten  Adlercrantz,  k.  sekr.  Clewberg, 

actricen  mademoiselle  du  Belloy,  kanslirådet  Engeström, 

assessor  Gahn,  lagmannen  gr.  Gyllenborg,  myntguardien 

Hjelm,  arkiater  Hedenberg,  öfverstinnan  frih.  Ch.  Kling- 
spor,  f.  af  Petersens,  kapten  Liljehorn,  lagman  Reuterholm, 

baron  Shering  Rosenhane,  baron  Silfverhjelm,  ordensbisko- 

pen baron  Taube,  kyrkoherden  Sparrman,  prof.  Tempel- 
man m.  fl.  bekanta  den  tidens  hufvudstadsnamn  uppräknas. 

—  Lånbibliotekets  böcker  voro  märkta  med  en  typtrycks- 

lapp,  hvarå  inom  en  ram  af  rössjor  läses:  Tillhör  er  Swe- 
deri  Lån-Bibliothek  N:o   Swederus  sålde  å  bokauk- o  o  o 
tionskammaren  i  Abo  en  samling  böcker  »i  åtskilliga  språk 

och  vetenskaper»  den  29  Maj  1778,  efter  i  Upsala 

s.  å.  tryckt  förteckning  (14  sid.).  Katalogen  börjar  med 

följande  »ärindring»:  »Närvarande  lilla  Auctions  Cata- 
log  må  i  sin  mån  tjena  till  någodt  prof  af  min  åhåga, 

åtminstone  vilja  och  böjelse  at  utsprida  böcker:  måtte 

ock  de  flere  ändamål  jag  dermed  söker  ärnås.»  —  En- 
ligt tryckt  förteckning,  Upsala  1837,  upptagande  3,531 

n:r,  skulle  fältprosten  Swederi  efterlemnade  boksamling 

säljas  d.  18  Februari  s.  å.  i  Vesterås,  men  försäljningen 

skedde  först  den  i  Mars  o.  f.  d.,  dels  i  Upsala,  dels  i  Ve 
sterås. 

Behn,  Carl  Conrad,  född  1744,  död  18 12,  öppnade 

med  K.  M:ts  privilegium  lån-  och  läsebibliotek  i  Stock- 

holm den  Vu  1793-  Under  tidskedet  1793 — 18 12  utkom 

ett  antal  af  omkring  20  kataloger  —  flere  af  dem  ganska 

digra  —  öfver  de  svenska,  danska,  tyska  och  franska  af- 
delningarna  i  Behns  stora  och  rikhaltiga  lånbibliotek.  Under 
Behns  namn  utkommo  efter  hans  död  och  till  1823  flere 

tryckta  kataloger.  Behn  öppnade  sitt  lånbibliotek  i  huset 

N:o  115  Lilla  Nygatan,  3  tr.,  och  att  sluta  afhansannon- 
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ser  fanns  det  qvar  der  ännu  1804.  Läneafgiften  var  36 

sk.  b:ko  för  qvartalet.  Behn  annonserade  i  Dagl.  Alleh. 

'-^Vs  1802,  att  han  tills  dato  från  sitt  lånbibliotek  förlorat 
307  böcker  genom  slarfviga  eller  oredliga  låntagare.  Som 

bokegaremärken  användes:  i.  En  svartstämpel:  C.  C.  Behn 

ä  titelblad.  2,  En  typtryckslapp :  N:o   Mirt  B  ok-Sam- 
ling tilhörig.    C.  C.  Behn.    Äfven  finner  man  inskrifvet: 

No   mit  Lån  Bibliothek  till  horig  Carl  Behn  och  ä 
boksnitt  ofvantill  skrifvet:  C.  C.  Befm. 

Genom  enkans  —  född  Antoinette  Ephrosyne  Escoval 

—  giftermål  18 17  med  kommissarien  C.  Westman  öfver- 
gick  lånbiblioteket  till  denne. 

Westman,  Carl,  född  1782,  död  i  Stockholm  1836. 

Han  titulerades:  kommissarie  och  var  egare  af  huset  N: o  4 

qv.  Ersta  i  Catharina  församling.  *  Som  ofvan  nämts,  blef 
han  genom  gifte  med  C.  C.  Behns  enka  egare  af  Behns  lån- 

biblioteket. Den  7ii  1823  annonserade  Westman  i  Dag- 
ligt Allehanda,  att  hans  lånbibliotek  i  »N:o  8  qv.  Pyramus 

vid  Lilla  Nygatan  eller  s.  k.  Morfars»  blifvit  betydligt  till- 
ökt,  ej  blott  »med  större  delen  af  de  böcker,  som  förr 

tillhörde  Cleve'ska  lånbiblioteket»,  utan  äfven  med  »nästan 
alla  nya  svenska  böcker  samt  en  betydlig  mängd  nyaste 

franska  och  tyska».  Westman  synes  en  tid  haft  kompani- 

skap  med  en  P.  Djurström,  ty  böckerna  äro  delvis  för- 

sedda med  en  typtryckslapp:  N:o   Tilhörer  vår  Bok- 

samling C.  Westman  &  P.  B j ur  ström. Öfver  det  West- 

*  Westman  var  en  litterärt  intresserad  person.  Han  har  till  svenskan 
under  titeln  Mathilda  öfversatt  Maria  Regina  Rochés  roman  >La  fille 
Du  Hameau».  —  Signaturen  C.  W — n  å  Karl  Kullbergs  arbete  »En 
dansös  bekännelser»  (h vilken  utkom  strax  efter  Westmans  död)  lär  valts  för 
att  mystifiera  allmänheten,  som  skulle  narras  tro,  Westman  vara  författaren. 

I  1823  års  adresskalender  står:  iBehnska  lånbibliotheket,  Lilla 
Nygatan  Qv.  Pyramus  N:o  8».  I  nästa  eller  1833  års  kalender  nämnes 
det  ej  bland  lånbibliotek.  —  Westmans  kompagnon  var  måhända  den  i 
Stockholm  på  1820-talet  bosatte  tullförvaltaren  Pehr  Bjurström. 
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manska  lånbiblioteket  utkommo  1824 — 1832  flere  tr.  kata- 
loger. Förteckningen  af  1824  upptager  något  öfver  5,000 

n:r.  Flere  dagar  i  April,  Maj  och  Juni  1837  försåldes  å 
Stockholms  bokauktionskammare  efter  tryckt  förteckning 

»aflidne  Commissarien  Westmans  (f.  d.  Behnska)  länbiblio- 
thek,  bestående  isynnerhet  af  svenska  romaner,  hvaribland 

många  sällsynta». 
Behn,  Fredrika  Carolina,  dotter  till  C.  C.  Behn,  född 

1 8 10,  »fortsatte»  efter  stjuffadern  Westmans  död  lånbiblio- 
teket, men  dä  detta  såldes  å  auktion,  får  väl  nämda  fort- 

sättande ej  förstås  annorlunda,  än  att  m:ll  Behn  å  auktionen 

inropade  hvad  hon  ansåg  lämpligt  för  affären.  Hon  hade 

lånbibliotek  ända  in  på  1850-talet.  Böckerna  voro  försedda 

med  en  typtryckslapp :  Tillhör  min  bok  samling  Fred.  Caro- 
lina Behn. 

Flintenberg,  Johan  David,  född  1762  i  Stockholm;  fil. 

mag.  1785;  docent  i  lärdomshistoria  1786;  amanuens  vid 

Upsala  bibliotek  1790;  sekreterare  vid  K.  Museum  1792; 

riksantiqvarie ;  sekreterare  i  K.  Vitterhets-,  Historie-  och 
Antiqvitetsakademien  samt  garde  des  médailles  1793.  På 

grund  af  sjuklighet  afsade  han  sig  1795  dessa  senare  af 

ofvan  nämda  befattningar.  Han  verkade  sedermera  såsom 

skolföreståndare,  hvarjemte  han  anlade  ett  lånbibliotek,  hvil- 

ket  var  tillfinnandes  i  Celsingska  huset,  och  hvaröfver  ka- 

taloger I — 7  utkommo  1800 — 1801.  —  Flintenberg  annon- 
serade i  Dagl.  Allehanda  7^  1801,  att  ur  hans  lånbibliotek 

utan  hans  vetskap  borttagits  en  bok  gamla  handlingar, 

honom  anförtrodda.  »Oaktadt  sina  knappa  tillgångar»,  ut- 
fäste  sig  F.  att  till  återställaren  af  »dessa  multnade  papper» 

lemna  en  belöning  af  »12  rdr  uti  redbara  böcker».  —  D.  31 

Augusti  1 801  annonserades  i  Dagl.  Allehanda:  »Lånbiblio- 
theket  i  Celsingska  huset  måste  säljas.  Till  den  som  deraf 

åstundar  köpa  några  böcker  lemnas  början  af  försäljnings- 

katalogen.»   Denna  försäljning  fortfor  ännu  1803.  Flinten- 

-  365  - 



berg  utgaf  då  en  katalog,  som  ä  första  sidan  har  följande 

tillkännagifvande :  »Mina  böcker  säljas  för  utsatta  pris  i 

Bergenska  huset  vid  Österlänggatan,  midt  emot  Johannis 

gränd,  alla  förmiddagar  från  kl.  lO  till  2.  De  som  bo  i  Lands- 
orten och  kunna  åstunda  några  af  dessa  Böcker  behagade  med 

det  första  insända  sina  reqvisitioner.  Stockholm  d.  lO  Aug. 

1803.  Joh.  D.  Flintenberg.»  —  Han  afled  i  Stockholm  18 19. 

Böckerna  voro  försedda  med  följande  Ex-libris: 
1.  /  typtryck  inom  en  slingrande  Hnieram:  Kongl. 

Sekreteraren  jf.  D.  Flintenbergs  Lånbibliothek,  (A  somliga 

exemplar  är  ordet  lån  utraderadt.) 

2.  /  kopparstick:  En  bibliotekssal  i  två  afdelningar 

med  bokhyllor,  bord  med  skrifmaterialier,  jordglob  m.  m. 

Mellan  afdelningarna  läses:  Lån-Bibliothek.  Öfver  fön- 
stret i  nedre  afdelningen  en  bekransad  medaljong,  hvarå 

läses:  J  D  F.  Kopparstick  i  aqvatintamanér  (af  J.  P.  Cu- 

melin?).    En  reproducering  af  sistnämda  Ex-hbris  har  illu- 

strerat en  uppsats  i  The  Journal  of  the  Ex-Libris 

Society  Aug.  1893:  Notes  on  some  swedish  Ex-libris  by 
C.  M.  Carlander. 

Rademine,   Carl  Erik,  född  1771,  död  i  Stockholm 
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1823.  Han  hette  egentligen  Apelqvist,  men  bytte  1788, 

då  student  i  Upsala,  om  namn;  med.  fil.  kandidat  1789; 

egnade  sig  i  Stockholm  ät  litterära  sysselsättningar*  samt 

öppnade  lånbibliotek  i  nämda  stad.  I  Dagl.  Alleh.  '^^ji 1800  läses:  »Plan  för  Carl  Eric  Rademines  lånbibliothek. 

Prenumeranter  ä  enkel  läsning:  för  i  år  4  rdr  bico,  V2  år 

2,  år  I,  I  månad  24  sk.  b:co.  Dubbelläsning  dubbelt 

pris.  Prenumeranter  i  landsorten,  resp.  10,  5,  3:24  och 
1:12  b:co,  då  15  ä  20  volL  på  en  gång  sändas,  så  ofta 

pren.  sjelf  drar  försorg  om  transport.  Obs.  Svenska  böc- 
ker finnas  icke  i  detta  lånbibliothek.»  —  Rademines  lån- 

bibliotek befanns  nämda  år  i  huset  N:o  50  Stortorget. 

Hösten  1802  hade  det  flyttats  till  N:o  53  Stora  Gråmunke- 

gränd I  tr.  —  Första  katalogen  utkom  1799  och  den  upp- 
tager litteratur  på  engelska,  franska  och  tyska,  tillsammans 

838  n:r.  Ytterligare  katalog,  äfvenledes  omfattande  endast 

utländsk  litteratur,  utkom  1803  och  upptager  1,995  n:r. 

I  böckerna  var  infäst  en  typtryckslapp :  N:o   Tilhör 

min  Boksamli7ig.    Carl  Eric  Rademi?te. 

A.  Wiborg  annonserade  i  Dagl.  Alleh.  ̂ Vs  1823, 
att  han  tillsvidare  öfvertagit  aflidne  C.  E.  Rademines  lån- 
bibliotek. 

Björns tä/i/,  Jacob  Gustaf,  var  född  1773  och  hette 

egentligen  Ljung,  men  antog,  när  han  1789  blef  student 

i  Upsala,  namnet  Björnståhl  efter  sin  morbroder,  den  be- 
römde orientalisten  Jacob  Jonas  Björnståhl.  Ar  1800 

öppnade  han  i  Upsala  ett  lånbibliotek,  uti  »major  Voigt- 
länders  träbyggnad»,  hvarifrån  det  i  Augusti  s.  å.  flyttades 

*  Rademines  namn,  såsom  öfversättare,  synes  å  följande  arbeten: 
De  medbrottslige,  Comedie  af  Goethe  (1799),  Sixtus  V:s  lefverne 
af  Archenholtz  (1807),  Om  Omgänget  med  Menniskor  af  Knigge 
(1808 — 1810),  Grefve  Las  Casas  lefnad  och  öden  (1819),  Friaren 
af  Laiin  och  Edvard  och  Margareta  eller  En  spegel  af  det  mensk- 
liga  lifvet  af  La  Fontaine. 
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till  »fru  Ullgrens  gård  vid  Dombron».  Följande  år  i  Juni 

flyttade  han  nämda  sitt  lånbibliotek  till  Gefle,  der  det  upp- 
ställdes »i  källaremästaren  Bures  egendom  vid  Lötgatan». 

Förteckning  öfver  böckerna  läses  i  Weckoblad  för  Gefle- 

borgs  län  N:s  25  o.  f.  1801.  Fullständig  lånbiblioteksplan 

ses  i  samma  tidning  ̂ "/e  s.  å.  Tryckt  katalog,  innehållande 
746  n:r  historia,  rättegångshandlingar,  resebeskrifningar  och 

vitterhet  samt  med  motto  ur  Horatius :  Omne  tulit  punctum, 

qui  miscuit  utile  dulci,  lectorem  delectando,  pariterque  mo- 
nendo»,  utkom  1802.  Lånbiblioteket  förlade  Björnståhl 

1 806  till  Stockholm,  der  han  samtidigt  öppnade  bokhandel. 

Öfver  lånbiblioteket  utgafs  s.  å.  en  hos  Maquard  tryckt 

plan.  Björnståhls  affär  i  Stockholm  bytte  flere  gånger  om 

lokal,  men  befanns  längsta  tiden  i  Seele'ska  huset  vid  Stor- 
torget. Dessutom  hade  Björnståhl  under  olika  tider  filialer 

af  sitt  lånbibliotek  i  Linköping,  Arboga,  Norrköping 

och  Malmö  —  öfver  hvilka  alla,  liksom  öfver  biblioteket 

i  Stockholm,  tryckta  kataloger  utkommo.  Det  sistnämda 

öfvertogs  1829  af  A  h  Ib  er  g  (se  denne).  Vid  denna  tid 

flyttade  Björnståhl  till  Vesterås,  der  han  öppnade  bokhandel 
och  äfven  hade  ett  länbibliotek,  ehuru,  efter  hvad  det  tyckes, 

i  mindre  skala  än  i  Stockholm,  och  med  hänsyn  till  hvilket 

han  1 83 1  utgaf  tr.  »Reglor  för  utlåningar».  Björnståhl  afled 

i  Vesterås  1837.  I  början  af  1840-talet  fick  bokhandlaren 
N.  F.  Kjerrström  i  uppdrag  att  försälja  Björnståhls  i  sist 

nämda  stad  efterlemnade  böcker.  Bland  dessa  böcker  gjor- 
des då  upptäckten  af  de  enda  kända  6  å  7  exemplaren  af 

det  dramatiska  skämtet  »La  Desertrice  eller  Rymmerskan». 

Fryxell  berättar  i  »Min  historias  historia»,  sid.  45, 
att  han  vid  författandet  af  »Berättelser  ur  svenska  historien», 

sedan  arbetet  kommit  öfver  Gustaf  Vasas  tid,  hade  en  god 

hjelp  genom  att  »begagna  Björnståhls  historiska  bibliotek, 

som  innehöll  en  mängd  af  mig  förut  blott  till  namnet  be- 

kanta, a^-beten». 

\ 
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Ett  lånbibliotek^  bestående  af  »rese- och  lefnadsbeskrif- 
ningar,  romaner  och  valda  böcker  i  de  flesta  vetenskaper», 

fanns  år  1800  i  huset  N:o  63 — 64  Stora  Gråmunkegränd, 
bredvid  Storkyrkobrinken,  i  tr.  upp.  (Annons  i  Dagl.  AUeh. 

"Vi  s.  å.)  I  Okt.  1802  annonserades  i  samma  blad,  att  detta 
lånbibliotek  flyttats  till  Swartzska  huset  i  hörnet  af  Stads- 
smedjegatan  och  Salviigränd.  Låneafgifterna  voro:  i  månad 
I  rdr  32  sk.  b:co,       månad  i  rdr  b:ko. 

Wiborg,  Anders;  född  1776;  fil.  magister;  bokhand- 

lare och  bokförläggare*;  redaktör  af  Stockholms-Posten  18 14 
— 1 82 i;  lånbibUotekarie  i  Stockholm  181 1— omkring  1833; 
död  å  Bromseby  i  Roslagen  1836.  Som  sagdt,  öppnade 

Wiborg  sitt  lånbibliotek  år  1 8 1 1 .  Detsamma  tillökades 

1823  med  afl.  Rademines  böcker  och  öfvertogs  —  sedan 

det  en  kortare  tid  i  slutet  af  1820-talet  varit  i  J.  F.  Ölän- 

ders ego  (se  denne)  men  måst  återtagas  af  Wiborg  — 
omkr.  1833  af  bokhandlaren  W.  Isberg  och  kallades  sedan 

»f.  d.  Wiborgska  lånbibUoteket».  Sedermera  kom  det  i 

bokhandlaren  A.  L.  v.  Baumgartens  (firma  Lundeqvist  & 

Baumgarten,  Storkyrkobrinken)  ego  och  kallades  »Wiborgska- 
Baumgartenska » . 

Under  Wiborgs  tid  voro  böckerna  märkta  med  en  typ- 

tryckslapp:  N\o   Tillhör  mitt  Lån-Bibliothek.  A.  Wi- 
borg, Denna  lapp  öfverklistrade  Isberg  med  en  liknande, 

hvarå  lästes:  N:o          Tillhör  mitt  Låjibibliotkek.  W.  Isberg. 

Tryckta  kataloger  öfver  detta  bibliotek,  såväl  under 

Wiborgs  som  hans  efterträdares  tid,  utkommo  till  ett  antal 

af  närmare  20.  Tryckta  prospekt  förekommo  flere  gånger, 
senast  1861  och  1862. 

*  Wiborg  öfvertog  i8c^  '^ustaf  Abraham  Silverstolpes  bokhandel  i 
Stockholm,  N:o  16  Westerlånggatan,  hvilken  han  förut  förestått.  I  Augusti 
nämda  är  tillkännagafs  allmänna  tidningar  att  G.  A.  Silverstolpe  trans- 

porterat siua  bokhandelsprivilegier  på  A.  Wiborg  samt  öfverlåtit  sitt  bok- 
förlag. 

24 
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Det  Wiborg-Baumgartenska  lånbiblioteket,  utgörande 

18,000  n:r*,  skulle  enl.  tryckt  förteckning  (Sthlm,  Beck- 
man 1859,  258  sid.)  säljas  å  Stockholms  bokauktions- 

kammare d.  14  September  o.  f.  d.  1859.  Någon  auktion 

blef  emellertid  ej  af;  men  fyra  år  derefter,  eller  1863,  ut- 
färdade amiralitetskammarrådet  Bäckström,  redaktör  Sohl- 

man,  riksarkivarien  Nordström,  professor  Bergh,  advokat- 
fiskalen  Holm,  med.  doktorerne  Lemchen  och  Lamm  samt 

amanuensen  Wieselgren  ett  upprop  till  allmänheten  att  in- 
köpa f.  d.  Wiborgska  lånbiblioteket  för  att  sedan  göra 

det  till  »Stockholms  Familjebibliotek».  Tecknarne  höllo 

d.  ̂ Vio  s.  å.  ett  sammanträde,  hvarvid  de  ofvannämde  ut- 
sagos att  vidtaga  vidare  åtgärder  för  planens  verkställande. 

Denna  ledde  dock  icke  till  något  vidare  resultat,  utan  öf- 
vergick  biblioteket  genom  köp  till  ryttmästaren  friherre 
Arvid  Fredrik  Kurck  och  fördes  af  honom,  sedan  en  mängd 

såsom  värdelösa  ansedda  böcker  utgallrats,  till  Tidö,  der 

det  qvarlemnades,  då  frih.  Kurck  sålde  egendomen  till  P. 
O.  Treschow, 

Om  Wiborgs,  vid  sidan  af  hans  lånbiblioteksrörelse, 

drifna  bokhandels-  och  framstående  bokförläggare-affärer, 

se  bl.  a.  Biogr.  Lex.  XIV:  262  samt  Abraham  Bohhns  upp- 
sats i  Aftonbladet  7»  1882:  »Spridda  bidrag  till  svenska 

bokhandelns  historia». 

Wiborg  var  åren  1795,  96,  98,  99  bibHotekarie  vid 
Stockholms  nations  bibliotek  i  Upsala.  Till  detta  bibliotek 

skänkte  Wiborg  sedermera  1,250  vol.,  och  dessa  böcker 

förseddes  med  en  märklapp  i  koppargravyr:  Till  Stock- 
holms Natio7is  Bibliothek  af  A.  Wiborg  N:o  

Öländer y  Johan  Fredrik,  född  1 800,  amiralitets-löjtnant. 

*  Svenska  afd,  5,031  n:r,  franska  7,523,  tyska  3,493»  engelska  1,084, 
dessutom  planschverk  och  musikalier. 



kofferdikapten,  bokhandlare  och  bokförläggare*  i  Stockholm 
samt  slutligen  skeppsfurnerare  i  London,  der  han  dog  1857, 

öfvertog  1826  eller  1828  Wiborgska  bokhandeln  och  lån- 
biblioteket, hvilket  sist  nämda  i  anledning  af  Öländers  finan- 

siella obestånd  blef,  såsom  ofvan  berättats,  af  Wiborg  snart 

återtaget.  Ehuru  Öländer  dref  sin  affär  under  firma  Wiborg 

&  Co.,  påträffas  dock  böcker  märkta:  N:o          Tillhör  J, 

F.  Öländers  Lånbibliothek  (typtryck  inom  rössjor).  —  Den 
26  Okt.  o.  f  d.  1833  såldes  å  Stockholms  bokauktions- 

kammare för  »Bokhandlaren  J.  F.  Öländers,  under  firma 

A.  Wiborg  &  Co.,  Concoursmassa»  en  samling  böcker, 

efter  tryckt  förteckning,  upptagande  1,744  n:r.  Samlingen 

utgjorde  ej  den  vanliga  lånbibliotekslitteraturen,  utan  om- 
fattade teologi,  grekiska  och  romerska  klassiker,  topografi, 

historia  och  ekonomi.  Lånbiblioteket  återtogs  i  sin  helhet 

af  Wiborg,  äfvensom  bokhandeln. 

Öländer,  Erik  August,  den  föregåendes  broder  och 

född  1806,  förestod  en  tid  Wiborgska  lånbibUoteket;  reste 

1829  till  England,  derifrån  till  Amerika  och  AustraHen 

och  dog  1854  ombord  å  amerikanska  skeppet  »Vincennes» 

samt  blef  begrafven  å  en  af  Lieu-Kieu-öarne. 
Öländer,  Sven  Otto,  de  begge  föregåendes  broder;  född 

1 8 10;  e.  o.  notarie  i  Svea  hofrätt;  död  1839. 
Öländer  »en  exalterad  beundrare  af  de  liberala  idéerna» 

fick  såsom  »ansvarig  utgifvare»  af  Lars  Hiertas  »Sjette 

Aftonbladet»,  1837,  två  månaders  fängelse  å  Vaxholm  för 

en  efter  Louis  Blanc  öfversatt  uppsats  mot  kejsaren  af 

Österrike.  Under  Crusenstolpeska  oroligheterna,  sommaren 

1838,  blef  Öländer  ånyo  häktad,  men  befanns  vara  oskyl- 

dig och  frigafs.  Efter  allt  detta  var  naturligtvis  hans  em- 
betsmannabana  bruten,  hvarföre  han  för  att  försörja  sig 

*  Öländer  var  den  som  först  introducerade  Gosselman  hos  den  lä- 
sande allmänheten  genom  utgifningen  af  dennes  »Resa  i  Colombia». 



och  sin  familj  öppnade  lånbibliotek  jemte  antiqvarisk  bok- 
handel, men  afled  redan  efter  ett  är. 

Malléii,  Elias  Emanuel,  född  1783,  mönsterskrifvare 

vid  Första  Lifgardet,  tit.  regementskommissarie,  novellförfat- 

tare*, känd  såsom  bildare  1838  af  den  s.  k.  Gångposten  i 
Stockholm,   död  1863,  öppnade  ^^^^   lånbibliotek  i 

nämda  stad.  »Plan  och  Catalogue  på  Svenska  böcker  för 

Emanuel  Malléns  Lånbibliothek»  utkom  1812.  Betalningen, 

som  »erlades  förut»,  utgjorde  för  en  bok  hvar  gång  3  rdr 

b:ko  pr  år,  för  2  böcker  5  rdr  b:ko  o.  s.  v.  Särskildt  vite 
af  4  sk.  b:ko  var  stadgadt  för  den,  som  fläckade  böckerna 

»utanpå».  Romanafdelningen  upptog  578  n:r.  Derefter 

teaterpjeser,  resebeskrifningar,  vitterhet,  skaldekonst,  historia 

och  biografi  samt  blandade  ämnen.  Sedermera  utkommu 

t.  o.  m.  1832  nio  ytterligare  tr.  kataloger. 
Malléns  lånbibliotek,  som  »i  nära  7  år  fortvarit  vid 

Regeringsgatan»,  flyttades  Y^o  ̂ ^^1  till  f.  d.  Numer'ska, 

då  Hazelius'ska  huset  vid  hörnet  af  Freds-  och  Drottning- 
gatorna (öppet  kl.  9 — 3  och  4 — 6).  Härifrån  skedde  18 19 

flyttningen  till  hörnet  af  Vattugatan,  men  biblioteket  synes 
åter  ha  flyttats  till  Fredsgatan.  Ar  1829  var  Mallénska 

lånbiblioteket  i  Schulzenheim'ska  huset,  beläget  å  Blasie- o 
holmen.  Ar  1832,  efter  flyttning  d.  i  Oktober,  fanns  det 

»vid  Brunkebergstorg,  der  Lotterikontoret  är».  I  Dagbladet 

tillkännagifver  ̂ ^jh   1824  J.  C.  Wela7ider,  att  han  den  27 

*  Han  har  utgifvit  följande  skrifter:  Uggleviks  Helsokällas 
Ruiner  (Slhlm  1829),  Öfverläggningarne,  eller  Den  Ädelmodige 
Sjö-Kaptenen,  skådespel  i  3  akter  (Sthlm  1833),  Carl  och  Sophi 
eller  Den  oförmodade  upptäckten  (Sthlm  1833,  Emmas  varning 
eller  Den  hemlighetsfulla  synen  (Sthlm  1834),  Kalendarium 
eller  Post-Löjligheter  (Sthlm  1846),  som  har  till  titelvignett  en  at- 
bildning  af  »Mallénska  gångposten».  Mallén  stiftade  1828  ett  ordens- 

sällskap, S:t  Olof,  som  1831  antog  namnet  Redliga  förbundet,  och 
som  1836  ä  Norrmalm  inrättade  den  första  Borgareskolan.  Sällskapet 
upphörde  1841. 
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föregående  April  tillhandlat  sig  Em.  Malléns  lånbibliotek  vid 

Fredsgatan,  hvilket  bibliotek  å  samma  ställe  skulle  fort- 
sättas under  gamla  firman:  Em.  Malléns  Lånbibliothek. 

Mailén  annonserar  samtidigt,  att  han  lemnat  lånbiblioteket, 
men  skulle  fortsätta  bokhandeln  och  commissions-contoiret 

på  samma  ställe. 
I  böcker  som  tillhört  Mallénska  lånbiblioteket  märkas 

två  olika  Ex-libris:  i.  Inom  en  oval:  Tillhörig  Mitt  Lån- 
Bibliothek.  Em.  Mailén,  derunder  ett  par  korsade  qvistar. 

(Kopparstick.)  2.  I  typtryck:  Tillhörig  Em.  Malléns  Lån- 
Bibliothek. 

Enligt  tillkännagifvande  i  »Andra  Supplementet  i  ka- 
talogen» (i 8 1 8)  betecknade  då  Mailén  de  sällsyntare  böckerna 

i  sitt  länbibliotek  med  ett  särskildt  märke:  M  omslutet  af 

en  sexuddig  stjerna. 

Mannerhjerta,  U.  E.  —  född  1775,  kornett,  kostym- 
ordonatör  vid  Kongl.  teatern,  ledamot  af  Musikaliska  aka- 

demien, död  i  Stockholm  1849*  —  och  Östergren,  G.  A.^ 
öppnade  i  Maj  18 14  under  firma:  Litterära  &  Musikaliska 
Bibliotheket  ett  lånbibliotek  uti  litterära  och  musikaliska  äm- 

nen. Drottninggatan,  qv.  Blåman,  N:r  7.  Den  musikaliska 

afdelningen  utgjordes  af  »kompositioner  i  alla  brukliga 

genrer  för  violinen,  blåsinstrumenten,  pianoforte,  harpa  och 

sång.  Bibliothekets  litterära  afdelning,  öfver  3,000  vol.  på 

olika  språk  i  filosofi,  moral,  scientifica  ämnen,  theologi,  sta- 
tistik, geografi,  historia,  vitterhet  och  de  fria  konsterna.» 

(Annons  i  Dagl.  Alleh.  18 14.)  Anmälan  och  Plan  ut- 
kommo,  Sthlm,  Gadelius,  18 14.    (4  opag.  sidor.) 

Bolaget  mellan  Mannerhjerta  och  Östergren  upplöstes 

den  18  Oktober  18 16,  hvarefter  Östergren  ensam  öppnade 

*  I  Kongl.  Biblrs  Samling  af  Svenska  brefvexlingar  finnes  en 
samling  bref  till  Mannerhjerta  från  musikvänner.  Bland  brefskrifvarne 
märkas:  L.  Casagli,  J.  de  la  Gardie,  E.  da  Puy,  C.  Carsten,  P.  Moreno, 
F.  Ries,  madame  Stael. 
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bok-  och  musiklånbibliotek  vid  Stora  Nygatan,  »6:te  huset 
till  höger  från  Riddarhustorget»,  och  s.  ä.  utgaf  tr.  katalog 

(Granberg;  88  sid.)  öfver  detsamma.  Katalogen  visar  2,356 
n:r  diverse  litteratur,  äfvensom  musikalier. 

Hellgren,  A.,  öppnade  181 8  lånbibliotek  i  Stockholm, 

hvilket  sedan  fortsattes  af  y.  G.  Hellgre^i,  Regeringsgatan 

N:o  28,  och  E,  C.  Hellgren,  Drottninggatan  N:o  70. 

Under  åren  1829 — 53  utkommo  8  tr.  kataloger,  innehål- 
lande mest  resebeskrifningar  och  romaner.  I  katalog  n:r  i 

förekommer  en  samling  böcker  på  tyska,  hvilken  i  de  öfriga 

ej  synes.  I  A.  Bohlins  förut  citerade  uppsats  i  A.  B.  1882 
omnämnes  det  Hellgrenska  lånbiblioteket  såsom  ett  af  de 

större  på  sin  tid.* 
Nyberg,  Carl,  boktryckare,  öppnade  181 8  i  Stockholm 

ett  lånbibliotek  af  svenska  böcker;  äfven  utlånades  svenska 

och  utländska  rit-,  sy-,  stick-  och  broderi-mönster.  Lokalen 
var  först  vid  Drottninggatan,  näst  intill  apoteket  Morian 

(Dagl.  Alleh.  181 9),  sedan  Regeringsgatan  N:o  22, 

derpå  Drottninggatan  N:o  5.  Tr.  katalog  utkom  18 18. 

(Nyberg;  93  sid.)  Innehöll  öfver  2,000  n:r,  i  olika  ämnen, 
bl.  a.  medicin. 

UnaJider,  Eva,  född  Hjolman  1774,  gift  1801  med 
bokbindaren  i  Stockholm  A.  F.  Unander,  enka  18 16,  död 

1836,  började  18 18  länbiblioteksrörelse  med  svenska  böc- 
ker samt  en  mindre  bokhandel,  mest  med  skillingstryck, 

i  stadens  nya  hus  vid  Södermalmstorg  och  fortsatte  till 

1833,  då.  hon  öfverlemnade  biblioteket  och  bokhandeln  till 

Catharina  Kihlberg.  Under  tidskedet  1818 — 26  utgaf 
Eva  Unander  tio  tr.  kataloger.    Ursprungliga  märket  för 

biblioteket  var  en  typtryckslapp :  N:o          Tillhörig  Unan- 
ders  Lånbibliothek, 

*  En  mamsell  Hellgren  annonserade  i  Dagl.  Allehanda  ̂ ^/lo  1823  om 
istt  lånbibliotek  vid  Stora  Nygatan. 
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Häggy  Gustaf  va  EL,  öppnade  i  Oktober  1 819  uti  f.  d. 
Malénska  lånbibliotekslokalen  i  kapten  Hazelii  hus  vid  Nedre 

Fredsgatan  lånbibliotek.  Tr.  kataloger  utkommo  18 19  o. 
20.  Närmare  1,800  n:r  diverse  litteratur,  mest  romaner. 

^usiandery  Johan  Gustaf,  född  i  Åbo  1763,  fil.  ma- 

gister, docent  i  naturalhistoria  vid  Abo  universitet,  öfver- 

flyttad  till  Stockholm  och  der  bokhandlare*,  död  i  sist- 
nämda  stad  1833,  öppnade,  enligt  annons  i  Dagl.  AUeh. 

1803,  lånbibliotek,  hvilket  var  tillfinnandes  vid  Stads- 

smedjegatan.  I  ett  prospekt  1808  om  en  tillämnad  adress- 
kalender namnes  Joh.  G.  Justanders  lånbibliotek  såsom  be- 

fintligt i  Smedgatan  och  Helvetiigränd  N:o  169.  Ar  18 13 
utkom  »Förteckning  på  en  del  af  de  svenska  böcker,  som 

säljas  i  Justanders  boklåda  i  Trängsund  vid  hörnet  af  Stora 

Kyrkobrinken».  Hans  lånbibliotek  synes  i  denna  lokal  fått 
sådan  betydelse,  att  han  för  detsammas  böcker  lät  trycka 

ett  särskildt  egaremärke  af  innehåll :  Tillhör  Lånbibliotheket 

vid  Trmigsund  i  Stockholm.    Litt   N:o   Nyss 

utkomria  Böcker  böra  så  skyfidsa^nt  som  möjligt  återlemiias 

och  äfven  äldre  arbeteii  ej,  utan  jörut  träffad  öfvereiiskom- 

•  Justander  var  i8oo  bokhandlare  i  Stockholm  (N:o  15  Vesterlång- 
gatan)  och  utgaf  >  Förteckning  på  böcker,  som  funnos  till  salu  i  Mag, 
Justanders  Boklåda>  (^2  4:0,  Sthlm  Marquard  1801);  s.  å.  annonserades 
i  Dagl.  AUeh.  n:r  84  att  mag.  J.  G.  Justander  i  Stockholm  skulle  utgifva 
en  bok  kallad  »Forskaren». 

Att  Justander  öfverflyttade  till  Stockholm  och  blef  bokhandlare  här- 
ledde sig  väl  deraf  att  kan  här  hade  en  slägting  (måhända  broder?)  som 

var  bokhandlare.  I  Wallmarks  bokhandelskatalog  omnämnes  nämligen  en 
bokhandlare  D.  Justander,  hvars  böcker  såldes  1804,  (En  Daniel  Ju- 

stander, f.  1756,  d.  1803  anstäld  vid  Sveaborgs  eskader,  hade  en  bok- 
samling, som  såldes  i  Stockholm,  1804,  efter  tr.  fört.  Justander  är  en 

finsk  slägt,  se  Nord.  Fam.b.) 

Att  Justander  på  gamla  dagar  blef  mycket  fattig  kan  man  sluta 
af  en  annons,  1826,  i  Stockholms  Dagblad  om  att  »Magister  J.  G.  J.» 
skulle  igenlösa  sina,  å  en  badinrättning  (!),  pantsatta  böcker. 
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melse,  la7igre  äii  en  vecka  qv  ar  hållas.  (Se  Reglor  för  bok- 

lån §  sJ.  (Inom  ram  af  rössjor).  Sista  Justanderska  kata- 
logen utkom  1822  från  Ecksteinska  tryckeriet  (i  10  sid.  8:0) 

med  följande  titel:  »Förteckning  på  en  del  af  Bokhandlaren 

Hr  Mag:r  J.  G.  Justanders  Boksamling,  som  efter  uppteck- 
ningen blifvit  frånskild  och  å  Bokauktionskammaren  i  Stock- 

holm kommer  att  serskildt  försäljas.»*  Någon  tryckt  för- 
teckning öfver  ensamt  lånbiblioteket  synes  J.  ej  utgifvit. 

Den  sist  omnämda  katalogen  tyckes  antyda,  att  Justanders 

bokhandel  och  lånbibliotek  upphört  år  1822. 

Graeff,  Eriist  —  om  hvilken  man  egentligen  endast 
vet,  att  han  var  utländning  till  börden  samt  i  början  af 

1820-talet  i  Stockholm  utgaf  en  kortvarig  »Tidskrift  för 
Litteratur,  Konst,  Luxe  och  Moder»  —  anmälde  i  Nov. 
1 82 1  hos  vederbörande  att  han  ämnade  öppna  bokhandel 

och  lät  1822  trycka  en  anmälan  om  ett  »Museum  och 

Läseinstitut,  i  hvilket  samtUga  Tyska,  de  vigtigaste  Fran- 
syska och  Engelska  tidskrifter,  alla  Svenska,  de  förnämsta 

Tyska,  Danska,  Fransyska  och  Engelska  tidningar,  äfven- 
som  alla  in-  och  utrikes  utkommande  nya  böcker  till  genom- 

läsning förefinnas»,  i  hörnet  af  Freds-  och  Drottninggatorna, 
der  Graeff  hade  bokhandel.  Graeffs  verksamhet  som  bok- 

handlare och  lånbibliotekarie  blef  emellertid  ej  lång,  ty 

redan  d.  s.  å.  läses  en  annons  i  Dagl.  Allehanda  att 

»resp.  prenumeranter,  h vilka  deltagit  i  den  af  E.  Graeff  in- 
rättade låneinrättning  för  böcker  och  musikalier»  skulle 

återlemna  lånen  i  den  då  nyligen  inrättade  filialen  vid 

Myntgatan  af  J.  G.  Björnståhls  bokhandel.  Lånbiblioteket 

öfvertogs  af  J.  F.  Walter.  I  böckerna  voro  infästa  lappar, 

hvarå,  i  litografiskt  tryck,  lästes  dels:  Mitt  Lånbibliothek 

tillhörig.   Ernst  Graeff^  Bokha^idlare  HörJtet  af  Freds-  och 

*  I  den  uppsats  öfver  sitt  bibliotek,  som  B.  E,  Rosenblad  lemnade 
1845  till  Dagligt  Allehanda,  omnämner  han,  att  han  från  :^ magister  Just- 

anders samling»  erhållit  värdefulla  historiska  handskrifter. 



Drottninggatome ,  dels:  Tillhör  mitt  Läsebibliotkek,  Ernst 

Graeff,  Hörnet  af  o.  s.  v.  som  ofvan. 

Walter,  J.  F.,  annonserade  i  Dagl.  Allehanda  1712  1823, 
att  han  under  egen  firma  skulle  fortsätta  den  under  firma 

J.  G.  Björnståhl  etablerade  bok-  och  musikhandeln  vid 

Myntgatan,  med  hvilkan  affär  följde  det  Graeff  ska  lån- 
biblioteket. Walters  lånbibliotek  flyttades  sedermera  till 

Storkyrkobrinken,  qvart.  Minotaurus,  N:o  4.  Walters  an- 
vände följande  bokmärken:    i.       F.  Walters  Läse-Biblio- 

thek  N:o   Litografi.    2.   J.  F,  Walters  Musik- Låne- 
Bibliothek  N:o   Litografi.    3.   J.  F.  Walters  Libraire 

et  Bureau  de  Musique  Stockholm  Rue  Storkyrkobrinken. 

Typtryck  å  rödt  papper. 

Bergman,  Gustaf  —  föregående  vitae  genus  obekant  — 
utgaf  1827  tr.  katalog  öfver  sitt  lånbibliotek  i  Stockholm. 

(Nestius;  42  sid.)  Innehåller  1,875  n:r  historia,  resebeskrif- 
ningar  (denna  afdelning  synnerligen  rikhaltig  för  sin  tid), 

teaterpjeser  och  romaner.    Bergman  hade  ej  något  tryckt 

märke,  utan  inskref  ä  permen:   N:o   Appartient  å 

ma  Bibliothéque  G.  Bergman."^' 
Götrek,  Pär;  född  1798  i  Linköping;  död  i  Carlskrona 

1876;  litteratör;  lånbibliotekarie  i  Stockholm.  Götrek  an- 
mälde den  24  September  1824  bokhandel  i  Stockholm  samt 

boktryckeri  under  firma:  det  Thorsonska,  och  han  hade 

redan  då  lånbibliotek.  Någon  tid  senare  öppnade  Götrek 

bokhandel  i  Eskilstuna,  men  flyttade  i  medlet  af  1830-talet 

åter  till  Stockholm  och  anmälde  1836  antiqvarisk  bok- 
handel i  Aspelins  hus  vid  Brunkebergstorg  eller  enligt 

annan  uppgift  i  N:o  22  Nya  Kungsholmsbrogatan,  i  för- 

*  Denna  inskrift  står,  t.  ex.,  å  ett  samlingsband  äldre  franska  teater- 
pjeser (omtaladt  af  C.  Silfverstolpe  i  »Svenska  teaterns  äldsta  öden>  sid. 

17)  hvilket,  enligt  anteckning,  först  tillhört  Armand  Huguet  (fils), 
harlekin  vid  franska  truppen  i  Stockholm  på  1750-talet,  och  hvilket  band 
1896  införlifvades  med  hr  Axel  Abramsons  bibliotek. 
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ening  med  lånbibliotek,*  samt  på  1840-talet  vid  Bryggare- 
gatan. Tr.  kataloger  utkommo  1828,  36  o.  41.  Götrek 

flyttade  på  äldre  dagar  till  Carlskrona,  der  han  uppehöll 

sig  som  privatlärare  och  var  sekreterare  i  bildningscirkeln. 

Åhlberg,  Lars  Adolf,  född  1802,  bokhandlare  i  Stock- 

holm 1828 — 39,  död  sistnämda  år,  öppnade  lånbibHotek 
1829;  detta  bibliotek  fanns  i  samma  lokal  som  bokhandeln, 

N:o  7  Storkyrkobrinken.  Sistnämda  år  tillkännagaf  näm- 

ligen Ahlberg  i  Dagbladet,  att  han  samma  månad  öfver- 

tagit  f.  d.  Björnståhlska  lånbiblioteket,  som  nu  vore  tillfin- 

nandes i  hans  bokhandel  vid  Storkyrkobrinken.**  Tryckta 
kataloger  öfver  detsamma  utkommo  1829,  1833  (2  st.:  en 
svensk  och  en  fransk)  och  1836.  I  böckerna  infästes  en 

typtryckslapp :  L.  A.  Ahlbergs  Lmibibliotheky  Stora  Kyrko- 
brinken  Qvarteret  Mercurius  Huset  N:o  7.  Anhålles  att 

Böckerna  ej  blifva  skadade^  eller  lä7ige  qvarhållna. 

*  A.  Bohlin  skrifver  i  den  förut  nämda  artikeln  i  Aftonbladet  '/s 
1882  om  svenska  bokhandeln,  med  anledning  af  Götreks  öppnande  af  an- 
tiqvarisk  bokhandel  i  förening  med  lånbibliotek:  »Hr  N.  F.  Kjerrström 
inrättade  ett  par  år  derefter  (1839)  antiqvarisk  bokhandel  i  N:o  20  Stora 
Nygatan.  Men  om  ock  den  antiqvariska  bokhandeln  då  ej  fanns  koncen- 

trerad i  bestämda,  alltid  tillgängliga  lokaler,  idkades  den  så  mycket  mera 
på  spridda  ställen  och  i  förening  med  annan  handel,  dels  i  klädstånd, 
dels  hos  en  och  annan  bokhandlare,  dels  ock  i  en  mängd  mindre  lån- 

bibliotek, som  funnos  vid  sidan  af  de  större.  Utom  Wiborgska  och  Hell- 
grenska  lånbiblioteken  funnos  sådana  vid  Lilla  Nygatan  (Westman),  i 
stadens  hus  vid  Södermalmstorg  (Unander),  hos  mamsell  Sundelius  (hörnet 
af  Clara  Bergsgränd  och  Beridarebansgatan),  hos  Hammar  på  Regerings- 

gatan o.  s.  v.,  för  att  nu  icke  tala  om  den  under  benämningen  »vandrande 
boklådan»  då  allmänt  kända  fru  Ehrenström,  f.  Anna  Gråberg.  Hon  dog 
i  Stockholm  1857,  var  född  på  Gotland  och  syster  till  Gråberg  af  Hemsö.> 

**  Ahlberg  synes  någon  tid  haft  bokhandel  i  N:o  26  Vesterlånggatan. 
Så  enl.  1834  års  adresskalender.  I  nästa  kalender  som  utkom  1837  åter- 

finnes ej  L.  A.  Ahlberg,  men  enl.  1840  års  kalender  hade  en  M.  Ahlberg 
bokhandel  i  L.  A.  Ahlbergs  förra  lokal  N:o  7  Storkyrkobrinken.  I  1841 
års  kalender  förekommer  ej  vidare  någon  bokhandlare  Ahlberg. 
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Ahlberg,  som  —  enligt  Bohlins  uppsats  —  »var  ytterst 

ordentlig  och  hade  inskränkta  behof  och  lefnadsomkost- 
nader»,  hade  samlat  en  liten  förmögenhet.  Arftagaren 

synes  varit  en  handelsbokhållare  Gustaf  Magnus  Ahlberg*, 
hvilken  1841  utbjöd  lånbiblioteket,  bortåt  3,000  n:r  in-  och 
utländska  verk,  till  salu.  Det  såldes  dock  ej  under  hand, 

utan  genom  auktion  å  Stockholms  bokauktionskammare 

s.  å.  d.  10,  13,  16,  17  och  20  November.  Katalogen 

hade  följande  titel:  »Förteckning  öfver  en  stor  samling 

svenska,  tyska  och  franska  böcker  efter  afl.  Bokhand- 
laren L.  A.  Ahlberg,  bestående  af  Romaner,  Theaterpjeser, 

Poesi,  Historia,  Jordbeskrifning,  Äreminnen,  Skölde-,  Åmin- 

nelse- och  Grifte-tal,  hvilka  komma  att  försäljas  å  Stock- 
holms Bokauktionskammare  i  Stockholm  [d.  10]  Nov.  o.  f.  d. 

1 84 1.»  Katalogen,  182  sid.,  åtföljdes  af  »Appendix»,  38 
sid.,  omfattande  tillsammans  4,138  n:r.  A  Kongl.  Bibhs 

exemplar  af  denna  katalog  har  G.  E.  Klemming  antecknat: 

»Den  största  och  märkvärdigt  nog  vackraste  svenska  roman- 
samling, ursprungligen  Björnståhls.  Auktionen  försummades 

alldeles  af  Kongl.  Bibi.  Många  år  efter  lyckades  G.  E.  K. 

köpa  större  partier  deraf.» 

August  Blanche  skrifver  om  Ahlberg  i  skizzen  »Ahlbergs 

boklåda»:  »Ahlberg  hade  varit  snörmakaregesäll  innan  han 

blef  bokhandlare,  och  han  hade  fört  med  sig  i  sitt  nya 

yrke  något  af  sitt  gamla.  Snörrätt  stodo  böckerna  på  sina 
hyllor,  och  i  dem,  som  tillhörde  hans  lånbibliotek,  funnos 

märken  af  tvinnadt  silke,  en  lyx,  som,  enligt  hans  egen 

tanke,  betydligt  höjde  böckernas  värde  och  verkligen  för- 
skaffade honom  många  kunder,  i  synnerhet  af  det  täcka 

könet.  Böckernas  värde  uppskattade  han  efter  deras  vigt. 

»Ar  det  för  mycket  för  en  så  stor  bok.^>  yttrade  han,  vä- 

gande boken  i  handen,  i  händelse  kunden  ville  pruta.»** 

*  Död  24/11  1847,  36  år,  3  mån.,  lo  d. 
**  Bohlin,  i  sin  flere  gånger  anförda  uppsats  1882,  berättar:  sSannt  är, 
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Schinalensée,  Abraham  Daniel  Cederholni  von,  född 

1779,  auditör  vid  Bohusläns  regemente,  kornett  vid  Vest- 
göta  Dals  regemente,  postdirektör  i  Uddevalla,  död  1848, 

hade  lånbibliotek,  först  i  Stockholm,  sedan  i  Uddevalla  1833. 

Bokegaremärke :  namnet  i  stämpeltryck  å  titelblad. 

Kihlberg,  Catharina^  född  1797,  död  1872,  öfvertog 

1833  den  af  fru  Eva  Unander  i  stadens  nya  hus  vid  Sö- 

dermalmstorg sedan  18 18  bedrifna  lånbiblioteks-  och  bok- 
handelsrörelse. Hennes  första  lånbibliotekskatalog  trycktes 

1833.  Är  1843  utkom  ny  katalog  samt  den  följande 

och  sista  1863,  tr.  hos  Westrell  med  följande  titel:  »För- 

teckning på  Romaner,  Historiska  verk  samt  Lefvernes-  och 

Resebeskrifningar,  hvilka  utlånas  efter  medföljande  under- 
rättelser hos  C.  Kihlberg,  uti  boden  N:o  5  i  Stadens  Nya 

Hus  vid  Södermalmstorg».  Af  dessa  »underrättelser»  in- 
hemtar  man,  att  boklån  för  ett  fjerdedels  år  kostade  2 

kr.,  för  en  månad  75  öre,  för  en  vecka  38  öre,  för  ett  dygn 

1 8  öre,  detta  gällande  för  en  bok  i  sänder.  Den  sistnämda 

katalogen  omfattar  2,202  n:r  (band,  ej  verk).  Catharina 

Kihlberg  hade  äfven  antiqvarisk  bokhandel  samt  en  liflig 

»skilUngstryck» -affär,  hvilken  gjort  namnet  C.  Kihlberg 
vida  kändt.  Efter  hennes  död  öfvertogos  lånbiblioteket 

och  skillingstryckaftären  af  hennes  fosterdotter,  fröken 

Marianne  Ehreiiström,'^'  hvilken  1875  sålde  den  till  m:ll 
att  Ahlberg  föga  förstod  af  bokhandeln.  Så  hände  sig,  att  han,  då  han, 
sannolikt  genom  välvilligt  biträde  af  sin  specielle  gynnare  kanslirådet  Wall- 
mark,  kommit  i  förbindelse  med  ett  förlagshus  i  Briissel  samt  skulle  annon- 

sera en  nyinkommen  samling  franske  författare  i  de  då  allmänna  belgiska 
eftertrycken  —  Brusselupplagorna  (Editions  de  Bruxelles)  —  anmälde  sig 
hafva  inbekommit  »en  ny  samling  af  Hr  Bruxelles  förträffliga  editioner .> . 
Så  hände  ock,  att  han  vid  annonsering  af  Johanna  Schopenhauers  »Bal- 

kongen», obekant  med  innehållet  samt  med  det  ny  modiga  stafsättet  (i  stället 
för  >Balconen»  såsom  det  då  ännu  vanligen  skrefs),  gaf  boken  titeln  »Bal- 

konungen», troende  sig  rätta  ett  tryckfel  i  titeln.» 
*  Född  1813,  dotter  till  den  s.  k.  »vandrande  boklådan»,  fru  Anna 

Ehrenström,  född  Gråberg. 
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Johanna  Fredrika  Söderberg  .{$öåå  i  Finland  1 8 14),  hvilken 

sedan  år  1850  biträdt  uti  affären  och  nu  under  den  väl- 
bekanta firman  C.  Kihlberg  fortsatte  densamma.  Men  den 

blef  under  hennes  tid  ej  hvad  den  förut  varit.  Som  hon  ej 

anskaffade  några  nyare  arbeten  till  lånbiblioteket,  blef  det 

samma  allt  mindre  anlitadt,  skillingstryckaffären  förmin- 

skades, emedan  dess  publik  betydligt  aftagit,  och  de  anti- 

qvariska  böckerna  lågo  på  hyllorna  betäckta  med  tums- 

tjockt  dam.*  Ar  1896  sålde  hon  aftären  till  antiqvariske 
bokhandlaren  Axel  Granlund,  hvilken  utgifvit  ny  katalog 

(2,232  n:r)  Sthlm  1897. 

Lundeqidst,  Nils  Wilhelm,  född  i  Södermanland  1804, 

fil.  magister,  bokhandlare,  sedan  landtbrukare  i  Vestergöt- 
land,  död  1863,  öppnade  1831  i  sin  boklåda  i  huset  N:o  i 

Myntgatan  ett  lånbibliotek.  Tr.  kataloger  utgåfvos  1831 

Hierta;  40  sid.)  o.  33  (Thomson;  64  sid.).  Sedan  Lunde- 
qvist  1833  öfverlåtit  sin  bokhandel  till  sin  svåger  K.  R. 

Looström,  flyttade  han  lånbiblioteket  till  Upsala,  deröfver 

1834  tr.  katalog  utkom  (Sthlm,  Elmén  &  Granberg;  48  sid.). 

Bonnier j  Adolf,  född  i  Köpenhamn  1806,  hof bokhand- 
lare i  Stockholm,  död  derstädes   1867,  hade  1834, 

annonser  i  Stockholms  Dagblad,  lånbibliotek  med  svenska, 

tyska,   franska  och  engelska  böcker  i  Storkyrkobrinken 

N:o  12.    (Se  vidare  under  lånbibliotek  i  Göteborg.) 

Cöster,  Fredrik  Bernhard,  född  i  Halmstad  1 797,  kap- 
ten, postmästare,  skriftställare,  död  i  Linköping  1878,  utgaf 

1834  tr.  katalog  (H.  G.  Nordström;  18  sid.)  öfver  sitt  lån- 
bibliotek i  Stockholm,  mest  af  utländsk  historisk  och  vitter 

litteratur.  Biblioteket,  hvilket  öppnades  med  nämda  års 

ingång  och  var  beläget  vid  Mynttorget,  var  förenadt  med 
ett  läsekabinett. 

*  En  längre  notis  om  »gumman  Söderberg»  läses  i  N.  Dagi.  Allah. 
7i  1888. 



Hammar,  S.,  hade  på  1830-talet  lånbibliotek  i  Stock- 
holm, Regeringsgatan,  och  utgaf  1830  o.  32  tr.  kataloger. 

Isbergs  W.,  bokhandlare.  Hans  länbibliotek  var  en 

fortsättning  af  A.  Wiborgs;  också  brukar  Isbergs  märke 

vara  klistradt  öfver  Wiborgs.  Isberg  som  började  1832 

hade,  enligt  1834  års  adresskalender,  bokhandel  i  huset 

N:o  22  Köpmangatan  och  enligt  adresskalendrarne  för  1841 

och  1842  i  huset  N:o  17  Stadssmedjegatan,  der  ock  hans 

lånbibliotek  inrymdes.    Isbergs  lånbiblioteksmärke  utgjordes 

af  en  typtryckslapp :  N:o  _  Tillhör  mitt  Lån-Bibliothek. 
W.  Isberg,  Typtryck. 

Rydin.  I  Stockholms  Dagblad  den  ̂ Vio  1835  läses 
följande  annons:  Böcker  utlånas  i  Rydinska  [antiqvariska] 
bokhandeln  vid  Prestgatan,  nära  Storkyrkobrinken. 

Lundequist,  A.  R.,  bokhandlare  i  Stockholm  på  1830- 

och  40-talen,  hade  derjämte  lånbibliotek,  1842  i  huset  N:o  29 
Regeringsgatan  och  1846  i  huset  N:o  68  Vesterlånggatan. 

Bokegaremärke:  Tillhörig  A.  R.  Lundequists  Lån-Biblio- 
thek. Typtryck. 

Hollander  &  Seelig  hade  i  början  af  1840-talet,  i  för- 
ening med  deras  antiqvariska  boklåda  vid  Fredsgatan,  ett 

mindre  lånbibliotek,  bestående  mest  af  romaner  och  teater- 

pjeser.    Tr.  katalog  utkom  1840.   (Rumstedt;  24  sid.) 

Hällgren,  M.  C,  hade  1843  lånbibliotek  N:o  76 

Drottninggatan,  Stockholm,  »rikt  sorteradt  med  en  utvald 

samling  böcker  uti  romanväg  och  den  sköna  litteraturen». 

Afgift:  24  sk.  b:ko  i  månaden.    Tryckt  katalog  utgafs  s.  å. 

Lore7itz,  Carl  Johan,  född  i  Stockholm  18 17,  bokhand- 
lare i  samma  stad,  hattmakare,  i  många  år  tidningsreporter 

i  Aftonbladet,  död  i  Stockholm  1862,  hade  en  tid  i  början 

af  1840-talet  lånbibliotek.  Tryckt  katalog  utgafs  1841. 
(Ordensboktryckeriet,  30  sid.)  Böckerna  voro  märkta:  i. 
Inom  linieram:  N:o  Tillhör  Carl  Lore7itz  J:rs  Lånbibliotek 



Drottninggatan  N:o  28.  Typtryck.  2.  Carl  Lorentz  Jir. 

Litografierad  etikett. 

Spanier,  Anna  Elisabeth y  född  Vahlström  1798,  död 

1884,  hade  lånbibliotek  i  Stockholm,  hvilket  upphörde  i 

slutet  af  1840-talet.  Lokalen  var  i  16  år  i  N:r  5  Köpman- 
gatan, derefter  fr.  Okt.  1846  i  N:r  61  Vesterlånggatan. 

I  annonser  följande  år  kallas  lånbiblioteket  »det  f.  d.  Spa- 
nierska».  För  detta  bibliotek  användes  som  bokegaremärke 

en  litografierad  vignett,  hvarpä  inom  dubbel  linieram  lästes : 

  Elise  Spaniers  Lå?tbibliotkek.    (3  varianter.)  Tr. 

kataloger  utkommo  1833  0.43.  Öfver  3,000 n:r,  mest  romaner. 

Flodin,  Jean  Joachim,  född  i  Stockholm  18 14,  bok- 
handlare och  bokförläggare,  död  i  Stockholm  1872,  öppnade 

i  medlet  af  1840-talet  lånbibliotek  i  samma  stad,  hvilket  var 
tillfinnandes  Malmtorgsgatan  N:o  3.  Tryckt  katalog  samt  9 

»fortsättningar»  derä  utkommo  1846 — 69.  Innehöll  en  rik- 
haltig samling  svensk,  fransk  och  engelsk  litteratur,  mest 

romaner  och  resebeskrifningar.  Ofvertogs  sedan  af  Ljung- 
holm. (Se  denne.)  Som  bokegaremärke  användes:  J.  J. 

Flodin,  Stockholm,  i  oval  blåstämpel. 

De  Vylder,  Maria  (syster  till  Afrikaresanden  Gustaf 

de  Vylder),  öppnade  lånbibliotek  i  Stockholm  1847,  under 

firma  De  Vylder  &  Co.,  i  huset  N:o  3  vid  Jakobs 

torg.     Böckerna,  som  tillhörde  detta  lånbibliotek,  märktes 

med  en  typtryckslapp:   N:o   De  Vylder  &  Ciis  Lån- 
Bibliothek.  Jacobs  torg  N:o  j.  Sedan  flyttades  bibliote- 

ket till  Enkhusgränden  N:o  14  och  kallades  der  Maria 

de  Vylders  lånbibliotek.  Maria  de  Vylder  utgaf  tryckt 
katalog  1853. 

Lånbibliotek  funnos  1848  i  huset  N:o  3  Köpmangatan 

och  N:o  II  Hornsgatan,  hvilka  synas  haft  samme  egare. 

Afgift:  vecka  8  sk.;  månad  24  sk.;  qvartal  i  rdr  16  sk. 

b:ko.  Ombyte  af  lån  äfven  om  söndagarne.  (Annons  i 

Dagbladet  1848.) 
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Lindeqvist,  J.  G.,  öppnade  i  Januari  1849  i  Hotel  de 

Wien,  Österlånggatan  N:o  15,  Stockholm,  ett  »ambulato- 
riskt  lånbibliotek»  mot  afgift  af  8  sk.  b:ko  i  veckan  och 

4  sk.  pr.  dag.  Ett  opag.  blad,  in  fol.,  med  prospekt 
och  bokförteckning  utkom  samma  år,  tryckt  hos  Rudolf 
Wall. 

o 
Åbergs  August  Casimir,  kammarskrifvare,  boktryckare, 

utgaf  öfver  sitt  lånbibliotek  i  Stockholm,  Vesterlånggatan 

N:o  60,  1850  tr.  katalog.    (N.  Marcus;  16  sid.) 

Gronberger,  Anders,  f  18 16,  bruksförvaltare,  sedan  an- 
tiqvarisk  bokhandlare  i  Stockholm,  död  derstädes  1892, 

öppnade  1854  lånbibliotek  i  nämda  stad,  hvilket  först  var 

beläget  Malmskilnadsgatan  N:o  3,  sedan  N:o  5  och  sist 

N:o  6  samma  gata.  Han  utgaf  åren  185 1 — 1861  öfver  sitt 
lånbibliotek  8  tryckta  kataloger.  Böckerna  voro  dels  märkta 

med  en  blåstämpel:  A:  Gronberger,  dels  med  en  typtrycks- 

lapp:  A,  Gronbergers  Lånbibliothek.  Ar  1865  sålde  Grön- 
berger  sitt  till  omkr.  10,000  vol.  uppgående  länbibliotek  till 

fr:n  C.  Kjellnian, 

Maass,  Philip  Friedrich  Georg,  född  i  Hamburg  1830, 

bokhandlare  och  bokförläggare  i  Stockholm,  öppnade  1857 

I  tr.  upp  i  huset  N:o  37  Vesterlånggatan  lånbibliotek, 
hvilket  sedan  flyttades  till  först  N:o  30  samma  gata  och 

derpå  N:o  12  St.  Nygatan.  Ar  1867  nedlades  Maass' lån- 
bibliotek —  hvilket  var  mycket  rikhaltigt  i  olika  ämnen 

och  på  olika  språk,  tyskan  förnämligast  representerad  — 
men  såldes,  å  Stockholms  bokauktionskammare,  först  1894. 

LånbibUoteket  var  från  början  ordnadt  af  C.  Eichhorn.  Böc- 
kerna voro  märkta  med  en  oval  blåstämpel:  Ph.  Maass* 

Stockholm.  Dessutom  infästes  ett  grönt  typtrycksblad,  inne- 
hållande abonnementsvilkor.  Tr.  prospekt  och  kataloger 

utkommo  åren  1857,  58,  60,  62,  63  o.  65.  Af  dessa  är 

katalogen  af  1858  redigerad  af  Eichhorn. 
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Rahm,  Gustaf  Werner  Ambrosius,  född  1834,  bokför- 
läggare i  Stockholm,  efter  1859  bosatt  i  Linköping,  der 

han  var  anstäld  som  landskanslist  samt  verkade  som  jour- 

nalist*, död  1862,  hade  i  slutet  af  1850-talet  lånbibliotek  i 

Stockholm,  N:o  20  St.  Nygatan.  Böckerna  häri  voro  för- 
sedda med  ett  gult  typtrycksblad,  hvarå  utlåningsreglor  och 

abonnementspris  voro  utsatta:  för  helt  år  rmt  rdr  11,  för 

V2  år  6,  för  Y4  år  3:  50,  för  månad  i:  25;  för  dubbel  läs- 
ning (2  böcker)  höjdes  priset  med  50  proc.  »Bokhandlare 

G.  Rahms  konkursmassa  tillhöriga  böcker»  såldes  efter 

tr.  förteckn.  (Sthlm,  Rumstedt  1860;  64  sid.)  å  Stockholms 
bokauktionskammare  d.  7  Nov.  1860. 

Seelig,  Victor  Robert  Hartvig,  född  181 5,  antiqvarisk 

bokhandlare,  död  1885,  hade  pä  1850-talet  sitt  lånbibliotek 

i  huset  N:o  52  Vesterlånggatan,  ingången  från  Tyska  brin- 

ken,  på  1860-talet  i  N:o  13  Brunkebergstorg,  på  1870- 

talet  i  N:o  34  Mäster-Samuelsgatan  och  på  1880-talet  vid 
Nybrogatan  i  hörnet  af  Hamngatan. 

Kjellman,  Carolina,  innehar  det  största  lånbibliotek  i 

Stockholm,  och  förmodligen  äfven  i  Sverige,  uppgående 

till  omkring  45,000  vol.  på  olika  språk.  Grundstommen 

till  detta  är  Grönbergers,  af  10,000  vol.  bestående  lån- 

bibhotek,  hvilket,  som  ofvan  nämdes,  af  fr:n  Kjellman  in- 

köptes 1865.  På  grund  af  sjukdom  öfverlemnade  hon  biblio- 
teket 1885  till  sitt  fleråriga  biträde  fröken  Mathilda  Bern, 

s.  m.  gift  med  antiqvariske  bokhandlaren  M.  Carlberg,  men 

återtog  detsamma  1891.  Under  åren  1869 — 95  hafva  14 
tr.  kataloger  utgifvits.  Böckerna  hafva  märkts:  i.  C. 

Kjellmans  Lånbibliotek.  Typtryck.  2.  C.  Kjellmans  Lån- 
bibliotek Brunkebergstorg  12.  3 .  C.  Kjelhnans  Lånbibliotek 

och  Antiqvariska  bokhandel  12  Brunkebergstorg  12.  Blå- 
stämplar.   Lånbiblioteket  innehafves  sedan  d.  i  April  1895 

*  Rahm  var  medarbetare  i  Linköpings  Tidning  samt  utgaf  1860 
»Toner  ur  hjertats  djup.    Dikter  af  Ambrosius». 

25 
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af  fröknarna  Tekla  Rachel  Engström  och  Judith  Oscaria 

Enge ström. 
Fahlman,  Charlotta,  fru,  i  öfver  50  år  föreståndarinna 

för  Dagligt  Allehandas,  Aftonpostens,  Bores,  Svenska  Tid- 

ningens och  Nya  Dagligt  Allehandas  annons-  och  tidnings- 
kontor i  huset  N:o  3  Munkbron,  död  i  Södertelje  i  hög 

ålder  i  medlet  af  1870-talet,  hade  i  flere  år  lånbibliotek, 
hvilket  1869  öfvertogs  af  enkefru  Adele  Clementine  Hella7ider 

(född  1820,  död  1895). 
Godenius,  Thekla  Dorothea  Amalia,  född  i  Dalarne 

1823,  ännu  lefvande  i  Stockholm,  öppnade  1867  lånbibliotek 

i  Öfra  Stadsgården  N:o  41.  Tr.  kataloger  utkommo  1867, 

71,  75  o.  78.  Närmare  3,000  n:r,  mest  romaner,  deraf  ett 

litet  antal  på  engelska  och  franska.  Böckerna  märktes 

med  en  svartstämpel:  Thekla  Godenius,  å  titelblad.  Ar 

1884  i  Oktober  sålde  hon  sitt  bibliotek  till  fröken  Svea 

Engqvist,  och  detsamma  blef  grundstommen  till  den  se- 
nares  lånbibliotek. 

Wistrdm,  Carl,  antiqvarisk  bokhandlare  i  Stockholm, 

hade  i  huset  N:o  39  Mäster-Samuelsgatan  lånbibliotek,  hvar- 
öfver  tr.  katalog  utkom  1869,  framvisande  mest  romaner. 

Böckerna  i  detta  bibliotek  jemte  W:s  boklager  såldes,  efter 

Wiströms  död,  1883  d.  20  Okt.  o.  f.  d.,  efter  tr.  förteck- 

ning (uppgjord  af  John  Neander). 
Carlén,  Maria  Octavia,  född  i  Vestergötland  1828, 

död  i  Stockholm  1881,  och  systern  Christina,  född  i  Ve- 

stergötland 183 1,  död  i  Stockholm  1894,  hade  på  1860- 
och  70-talen  lånbibliotek  i  Stockholm,  Hamngatan  N:o  8, 
och  utsände  1867,  68,  70  och  72  tr.  kataloger.  Endast 

romaner  på  svenska.  Fröknarna  Carlén,  båda  vittra  för- 
fattarinnor, voro  systrar  till  skriftställaren  Johan  Gabriel 

Carlén. 

B.  Göthers  lånbibliotek,  Stockholm,  grundades  i  början 

af  1870-talet  af  firman  Klemmings  Antiqvariat.  Stommen 
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till  detta  lånbibliotek  bestod  af  en  större  del  af  Carolina 

Ridelius  &  Syskons  länbibliotek  i  Visby,  hvilken  inköpts 

af  nämda  antiqvariat.  Det  uppkallades  efter  fröken  B. 

Göther,  som  förestod  detsamma  och  1870  utgaf  tr.  ka- 

talog. (Nyman;  66  sid.)  Böckerna  förseddes  med  en  typ- 
tryckslapp:  B.  Göther s  Lånbibliotek^  Fredsgatan  77.  Ar 

1875  öfvergick  samma  genom  köp  till  Robert  Sahlberg. 

Smitt,  C.  F.^  hade  i  början  af  1870-talet  ett  litet  län- 
bibliotek i  Stockholm,  hvaröfver  1872  tr.  katalog  utkom. 

(Blomqvist;  4  opag.  sid.)    Innehöll  170  n:r  romaner. 
Stockholms  Läsesalong,  förut  i  Brunkebergs  Hotel,  sedan 

Beridarebansgatan  N:o  25,  öppnade  1874  ett  lånbibliotek, 

hvaraf  från  nämda  år  t.  o.  m.  1892  11  tr.  prospekt  och 

kataloger  utgifvits.  Innehåller  ett  stort  antal  böcker  på 

svenska  och  utländska  språk  i  h varjehanda  litteraturgrenar. 

Ljungholm,  Gustaf  Axel,  född  i  Stockholm  1847,  öfver- 
tog  1873  J.  J.  Flodins  lånbibliotek  och  förlade  det  till  N:o  38 o 
Mästersamuelsgatan.  Ar  1883  öfvergick  biblioteket  till  n.  v. 

egarinnan,  fr:n  Emma  Pettersso7i,  hvilken  fortsätter  affären  i 

samma  lokal  och  under  samma  firma.  Tr.  kataloger  utgåfvos 

1873,  82  o.  83.  Bokegaremärke :  G.  A.  Ljungholms  Lån- 
bibliotek Stockholm  i  oval  blåstämpel.  Biblioteket  omfattar 

för  närvarande  omkring  16,000  vol. 

Carl  Rudbergs  lånbibliotek  i  huset  N:o  61  Regerings- 
gatan började  1874  och  slutade  1886.  Det  utgjorde  3,000 

n:r  romanlitteratur.  Böckerna  voro  märkta  med  en  blå- 

stämpel: C.  Rudbe7'gs  lånbibliotek. 
Schwartz,  Carl  Herma7t  Frithiof,  född  i  Stockholm 

1830,  död  derstädes  1884,  skådespelare,  sedan  bokbindare, 

hade  på  1870-talet  lånbibliotek  i  Stockholm,  Storgatan  N:o 

10,  öfver  hvilket,  uppgående  till  öfver  1,700  n:r,  mest  ro- 

maner, hektografierad  katalog  utkom  1875.  (A.  L.  Nor- 
mans bolags  litogr.  afdeln.)  Hans  böcker  voro  märkta  med 

en  oval  svartstämpel:  *  (T.  H.  F.  Schwartz^  Stockhohn. 



Engqvist,  Ebba,  öppnade  i  medlet  af  år  1870  lånbiblio- 

tek i  Stockholm,  N:o  17  Hornsgatan.  Tr.  kataloger  ut- 
kommo  1873,  79,  81  och  89.  Biblioteket  omfattade  1889 

öfver  8,000  volymer.  Böckerna  äro  märkta  med  en  typ- 

tryckslapp:  Ebba  Engqvists  Lån-Bibliotek  N:o  ly  Horns - 
gatmi.  (Inom  åttkantig  linieram.)  Större  delen  såldes  till 
och  innehafves  nu  af  fru  Jenny  Ahlström. 

Sahlberg,  Robert,  född  i  Stockholm  1837,  antiqvarisk 

bokhandlare  och  lånbibliotekarie  derstädes  N:o  17  Freds- 

gatan från  år  1875,  från  1895  N:o  15  samma  gata.  Grun- 
den till  Sahlbergska  lånbiblioteket  var  det  ofvan  nämda 

B.  Göthers.  Under  åren  1876 — 87  ha  4  tr.  kataloger  utkom- 
mit. F.  n.  räknar  lånbiblioteket  omkring  12,000  volymer. 

Böckerna   äro  märkta  dels  med  en  typtryckslapp :  Rob. 

Sahlbergs  Lånbibliothek  N:o  ,  dels  med  en  blåstämpel: 

R.  Sahlbergs  Lånbibliothek  ly  Fredsgatan  //. 

Straitdbergska  lånbiblioteket  i  Stockholm,  Norrlands- 
gatan N:o  28,  utsände  1879  tr.  katalog.  (Edla  Larsson; 

32  sid.)    Uteslutande  romaner. 

Pfeiffer,  Sara,  f.  Schönbeck  i  Lund  1829,  författar- 
inna (sign.  Sylvia),  öppnade  1880  lånbibliotek  i  Stockholm, 

Hornsgatan  N:o  12.  Tr.  katalog  (Alb.  Bonnier;  40  sid.) 
utkom  s.  å.  Biblioteket,  som  bestod  af  öfver  2,000  svenska 

och  utländska  arbeten,  mest  moderna  romaner,  nedlades 

efter  några  få  år  och  böckerna  såldes  under  hand. 

Bergström,  Otto,  född  1839,  skådespelare,  öppnade  d.  i 
Okt.  1880  lånbibliotek  i  Stockholm,  N:o  i  A  Arsenalsgatan. 

Tr.  katalog  utkom  1880.  (Holm;  32  sid.)  Böckerna  märk- 
tes med  en  blåstämpel:  Otto  Bergström,  å  en  bandeau. 

Biblioteket  öfvertogs  af  fru  Mimmi  Grunder  från  1889  till 

1892,  då  det  t.  v.  nedlades.  Det  återtogs  sedan  af  Berg- 
ström och  befinnes  nu  i  N:o  9  B  Adolf  Fredriks  Kyrkogata. 

UAubigné,  Alexander,  född  i  Stockholm  1828,  bok- 
handlare i  Carlstad,  s.  m.  i  Stockholm,  tjensteman  i  lif- 
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försäkringsbolaget  Tule,  död  1895,  öppnade  i  början 

af  1880-talet  ett  lånbibliotek  i  huset  N:o  43  Drottning- 
gatan. Det  upphörde  efter  omkring  tre  års  verksamhet 

och  böckerna  såldes  under  hand.  En  del  köptes  af  hr  Gu- 
staf v.  Bergen.  Tryckt  katalog  utkom  1882.  (Haeggström; 

16  sid.)  Böckerna  voro  märkta  med  en  typtryckslapp : 

N:o          A.  U Aubignés  Lånbibliotek.    Drottninggatan  ^j. 

Karlström,  J.  A.,  antiqvarisk  bokhandlare  i  Stockholm, 

öfvertog  år  1888  antiqvariska  bokhandeln  och  lånbiblio- 
teket N:o  6  Kardellgatan  efter  ant.  bokhandlaren  y.  G, 

Bergqvist,  som  samma  år  öppnat  desamma.  För  biblioteket 
använde  K.  som  egaremärke  en  typtryckslapp:  N:o  

J.  A.  Karlströms  Lå^ibibliotek  6  Kardellgatan  6.  Stockholm. 

BibUoteket  upphörde  Dec.  1892,  och  en  del  deraf  inköptes 

af  fr:n  M.  C.  V.  Bégat.    (Se  Östermalms  lånbibliotek.) 
Pettersson,  A.    Att  döma  af  en  typtryckslapp,  insatt 

i  nutida  romaner:  A.  Petterssons  Lånbibliotek  N:o   har 

en  A.  Pettersson  haft  lånbibliotek,  antagligen  i  Stockholm, 

pä  1880-talet.  Förf:n  har  ej  lyckats  erhålla  några  under- 
rättelser om  detta  upphörda  lånbibliotek. 

Sabbatsbergs  Fattighus- Inrättnings  Lån-Bibliotek  har, 

antagligen  på  1880-talet,  utsändt  tr.  katalog  (u.  tr.  år  o. 
tr.  ort;  4  opag.  sid.).  Inneh.  45  arbeten  i  ohka  ämnen, 

bl.  a.  Wenström:  »Om  Fattigvården»  och  Hultgren:  »Om 

Pauperismen». 
Engqvist,  Svea  &  C:o,  lånbibliotek  i  Stockholm,  N:o  6 

Linnégatan.  Biblioteket  grundades  1884  af  frökn:a  Ma- 
tilda Meurling  och  Svea  Engqvist  genom  inköp  af  Thekla 

Godenius'  lånbibliotek,  v  Ar  1891  försåldes  det  till  fr:n  Maria 
Granberg,  som  flyttade  detsamma  till  N:o  31  Nybrogatan. 

Tr.  katalog  utkom  1884  jemte  Tillägg.  Bokegaremärke : 

Svea  Engqvist  &  C:o  Lånbibliotek.  Blåstämpel. 

Granberg,  Maria,  utgaf  1892  tr.  katalog  (Strengnäs, 

Westerlundska  tr.;  82  sid.)  från  sitt  lånbibliotek  i  Stock- 
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holm  (f.  d.  Svea  Engqvist  &  C:nis),  Nybrogatan  N:o  31. 
Volymantalet  i  katalogen,  som  har  afgifterna  utsatta  å 

titelbladet,  uppgår  till  omkr.  4,000  n:r,  uteslutande  romaner 

på  svenska. 
Lmibihlioteket  Vitterhet  öppnades  i  början  af  1880-talet 

i  N:o  46  Gref-Ture-gatan  och  upphörde  1886.  En  stor  del 
af  detsamma  hade  förut  tillhört  G.  A.  Boijes  lånbibliotek 

i  Borås.  Böckerna  voro  försedda  med  ett  rödt  typtrycks- 
blad,  innehållande  lånevilkor  m.  m. 

Lånbiblioteket  vid  Hornsgatan  N:o  jé  i  Stockholm 

började  1887,  egdes  af  flere,  räknade  omkring  3,000  vo- 
lymer och  upphörde  snart. 

Engkvist,  Fredrika  Katarina,  syster  till  Ebba  och 

Svea  Engqvist,  öppnade  lånbibUotek  hösten  1887  i  N:o  55 

Regeringsgatan  och  flyttade  detsamma  d.  i  April  1888  till 

81  B  Drottninggatan.  Tr.  katalog  utkom  1889.  Biblioteket 

räknade  då  omkring  7,000  volymer.  Bokegaremärke :  Fred- 

rika Engkvists  Lånbibliotek,  55  Regeringsgatan  55.  Blå- 
stämpel. Fredrika  Engkvist  afled  1892,  men  systern  Ebba 

höll  lånbiblioteket  öppet  till  d.  i  Okt.  1894,  då  detsamma 

från  sterbhuset  öfvertogs,  dock  ej  i  sin  helhet,  af  biträdet 

Josephine  Pehrson,  som  äfven  behöll  lokalen. 

Bj"örkma7i,  Augusta,  Luntmakaregatan  N;o  34  B,  utgaf 
1887  tr.  katalog  öfver  sitt  lånbibliotek  i  Stockholm.  Kata- 

logen slutar  med  tillkännagifvande,  att  biblioteket  innehöll 

2,000  häften,  jemte  uppgift  om  lånevilkoren. 

Hjorton,  Hilda,  har  N:o  30  Lästmakaregatan  lånbiblio- 

tek, hvilket  1 890  grundades  af  ant.  bokhandlaren  Axel  Gran- 
lu7td,  som  hade  det  i  lokal  i  Gråmunkegränd,  men  efter  en 

kort  tid  öfverlemnade  det  till  fr:n  Hulda  Nyberg,  som  1891 

flyttade  biblioteket  till  N:o  30  Lästmakaregatan  och  i  Sep- 

tember 1894  sålde  det  till  fru  Hilda  Hjorton,  född  Wetter- 
mark,  musiklärarinna.  Medan  lånbiblioteket  fanns  i  Grå- 

munkegränd  förseddes  böckerna  med  en  tryckt  etikett: 



Lånbiblioteket  i  Stora  Gråmunkegränd  i  Stockholm.  Efter 

flyttningen  har  intet  annat  egaremärke  anbragts  å  böckerna. 
Då  fru  Hjorton  öfvertog  lånbiblioteket,  räknade  det  1,500 
vol.,  men  har  sedermera  ökats.  Fru  H:s  enskilda  böcker, 

hvaraf  en  och  annan  införlifvats  med  lånbiblioteket,  äro 

stämplade  dels  H,  W.  (=  Hilda  Wettermark),  dels  H.  H. 

(=  Hilda  Hjorton). 

Rosenberg,  Carl  Martin ,  född  i  Skåne  1843,  e.  o.  hof- 
rättsnotarie,  e.  o.  amanuens  i  Kongl.  Biblioteket,  publicist, 

ekonomisk  och  statistisk  författare,  antiqvarisk  bokhandlare 

i  Stockholm,  öppnade  lånbibliotek  1892  i  huset  N:o  28  o. 

30  Linnégatan  och  utgaf  s.  å.  tr.  katalog.  Ar  1894  utkom 

ny,  förökad  katalog.  Ar  1896  utgjorde  biblioteket  något 
öfver  3,000  band,  mest  modern  romanlitteratur.  Böckerna 

märkas  med  en  blåstämpel:  Rosenbergs  Lånbibliotek  Stock- 
holm. 

Gullberg  &  Comp.,  antiqvarisk  bokhandelsfirma,  hvil- 
ken  eges  af  bröderne  Carl  och  Fredrik  Gullberg,  öppnade 

hösten  1893  lånbibliotek  i  N:o  11  Norrlandsgatan.  Tr. 

katalog  utkom  1894  (Gullberg  &  Hallbergs  boktr.).  Ar 

1896  utgjorde  lånbiblioteket  bortåt  2,000  band.  Böckerna 

äro  märkta  med  en  typtrycksetikett:  Gullberg  &  C:is 

Lånbibliotek  Norrlandsgatajt  11  Stockholm.  Allm.  Tele- 

fon pöö. 
Saxberg,  Hilda,  innehar  lånbibliotek  i  N:o  23  Handt- 

verkaregatan. 

Pehrso7i,  Josephine,  fortsätter  i  N:o  81  B  Drottning- 
gatan Fredrika  Engkvists  lånbibliotek,  hvilket  hon,  som 

ofvan  nämdes,  1894  öfvertog.  Böckerna  äro  märkta  med 

en  fyrkantig  etikett,  hvarpå,  inom  en  blå  ornerad  ram, 

läses:  Lånbiblioteket  och  Antiqvariska  Musikhandeln  Drott- 

ninggatan 81  B. 
Östermalms  Lånbibliotek,  Stockholm,  N:o  7  Sturegatan, 

öppnades  i  December  år  1892  af  fröken  Marie  Catherine 
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Victorine  Bégat,  sedan  hon  inköpt  en  del  af  J.  A.  Karl- 
ströms lånbibliotek.  Tr.  katalog  utkom  1893.  Böckerna 

voro  försedda  med  en  blästämpel :  Östermalms  Lånbibliotek, 

y  Sturegatan  y.  Biblioteket  upphörde  hösten  1896  och 
böckerna  såldes  under  hand. 

Lånbiblioteket  för  blinda  öppnades,  med  anslag  från 

Lars  Hiertas  minne,  1892  i  N.-o  19  Jakobsbergsgatan  och 
har  sedan  flyttats  till  N:o  40  Luntmakaregatan.  Det  utgör 
omkr.  200  n:r. 

LÅNBIBLIOTEK  I  ARBOGA. 

Nordstrom,  L.  P.,  orgelnistelev,  öfvertog  1 842  i  Arboga 

ett  lånbibliotek.    (Westmanlands  Läns  Tidning  Y12  1842.) 

Thunelius,  C,  J.,  hade  enl.  1854  utg.  tr.  katalog  (G. 

A.  Lindgrén;  42  sid.)  då  lånbibliotek  i  Arboga. 

LÅNBIBLIOTEK  I  BORÅS. 

Borås  läsbibliotek  utgaf  1838  tr.  katalog  (Rydin;  12 

opag.  sid.). 
Borås  lånbibliotek  utsände  1849  tr.  katalog.  (Rydin; 

12  opag.  sid.). 

Boije,  Gustaf  Adolfs  född  1826,  död  i  Skara  1894, 

bokhandlare  i  Borås  185 1 — 82,  hade  äfven  lånbibliotek  i 
sist  nämda  stad.  Tr.  kataloger  utkommo  185 1,  53,  57  och 

60  (dels  Rydin,  dels  Blomgren).  Böckerna,  som  funnos  i  hans 

lånbibliotek,  voro  försedda  med  en  prydlig  typtryckslapp : 

N:o   Tillhör  G.  A.  Boijes  Lån-bibliotek  i  Borås.  Boijes 

lånbibliotek  synes,  åtminstone  till  stor  del,  slutligen  ha  ham- 
nat i  Stockholm  och  förvärfvats  af  »Lånbiblioteket  Vitter- 

het», hvilket  hade  en  kort  tillvaro.    I  sistnämda  lånbibHo- 
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tek  förekom  en  mängd  böcker  med  Boijes  märke,  oftast 
öfverklistradt  med  »Lånbiblioteket  Vitterhets»  större  dito. 

Stenholm,  Pehr,  utsände  öfver  sitt  lånbibliotek  i  Borås, 

»f.  d.  Skarpskyttebiblioteket»,  tr.  katalog  1877.  (Albert 

Rydin;  26  sid.)    Diverse  litteratur,  mest  romaner. 

Rydbergs  Emilia,  har  lånbibliotek  i  Borås.  Grund- 
stommen till  detta  lånbibliotek  utgöres  af  Borås  skarpskytte- 

kårs boksamling.  Sistnämda  bibliotek  tillkom  på  den  ofvan 
nämde  folkskolläraren  P.  Stenholms  initiativ.  Då  kåren 

1875  upplöstes,  öfvertog  Stenholm,  dess  bibliotekarie,  bok- 
samlingen och  grundlade  med  densamma  sitt  lånbibliotek. 

Ar  1883  köpte  fru  Emilia  Rydberg  lånbiblioteket  för  800 

kronor.  Detsamma  utgör  nu  (1897)  något  öfver  2,000  n:r. 

LÅNBIBLIOTEK  Å  BJURSUND. 

Å  Bjursund,  säteri  i  Loftahammars  socken,  Kalmar  län, 

fanns  i  början  af  innevarande  århundrade  ett  lånbibliotek.  '% 
(Jfr  Sv.  Konv.  Lex.  II:  667  o.  Hist.  Geogr.  Stat.  Lex. 

I:  190.)  Egendomen  egdes  då  af  kapten  Wilhelm  Mauritz 

Pauli  (f.  1758,  d.  1 82 i).  På  fråga,  huruvida  detta  lånbiblio- 
tek ännu  existerade,  svarar  n.  v.  egaren  hr  Hjalmar  Lied- 

berg  (Ve  1895):  »Något  lånbibliotek  har  pä  senare  hälften 
af  detta  århundrade  icke  funnits  här  vid  Bjursund,  men  i 

århundradets  början  var  här  ett  sådant,  och  ännu  finnes 

rummet  med  de  väggfasta  bokskåpen  qvar  härstädes.» 

LÅNBIBLIOTEK  I  CARLSHAMN. 

Carlshamns  Låne-Bibliothek  ntgdii  undQr  åren  1830 — 40 

tr.  kataloger,  6  till  antalet,  omfattande  både  natur  vet  en- 

—  393  — 



skapliga  och  vittra  arbeten.  Enl.  Klemmings  ant.  å  Kongl. 
Bibl:s  ex.  af  dessa  kataloger  var  boktryckaren  M.  Florén 
bibliotekets  egare. 

Camph,  Janne,  utgaf  1848  tr.  katalog  öfver  Kommis- 
sions- och  Industrikontorets  Låne-Bibliothek  i  Carlshamn. 

(Stenbeck;  32  sid.)  Innehöll  romaner,  historiska  arbeten 
och  politiska  broschyrer. 

Lmdgren,  Ludvig,  utgaf  1860  tr.  katalog  (Stenbeck; 
30  sid.)  öfver  sitt  lånbibliotek  i  Carlshamn,  innehållande 
1,166  historiska  arbeten  och  romaner. 

LÅNBIBLIOTEK  I  CARLSKRONA. 

Lånbibliotek  i  Carlskrona.  Ett  sådant  grundlades  der 

1794  af  ett  konsortium,  bestående  —  enl.  uppgift  10  är 

senare,  i  Carlskrona  Veckoblad  V4  1 804  —  af  prosten  Wolff, 
amiralitetskamreraren  Hackson,  revisorn  C.  C.  Hagerman, 

häradshöfdingen  Koopman,  assessorn  Bräsch,  amiralitets- 

pastorn Schrewelius,  brukspatron  d'Ailly  samt  handlandena 
Hackson  och  Michaélis.  Från  en  ringa  början,  med  hänsyn 

till  volymantalet,  hade  biblioteket  år  1798  stigit  till  något 

öfver  400  band,  hvarä  tryckt  förteckning,  enl.  tillkänna- 

gifvande  i  nämda  blad  ̂ Vu  s.  å.,  utkommit.  Denna  fört. 
saknas  i  Kongl.  Biblioteket.  Biblioteket  tillkännagafs  skola 

hållas  öppet  tisdags  och  fredags  förmiddagarne  8 — 12. 
Afgiften  var  12  sk.  i  månaden,  men  »goda  böcker  af  alla 

slag,  som  för  Bibliothequet  äro  tjenlige  och  kunna  gifva 

upplysning  i  moral,  oeconomie,  philosophie  eller  räknas 
bland  de  s.  k.  belleslettres,  äfven  på  främmande  språk, 

emottager  Låne-Bibliothequet  i  stället  för  contant,  till  öfver- 
enskommande  skjälige  priser,  i  afräkning  på  läseafgifter». 
År  1804  bestämdes  årsafgiften  till  2  rdr  b:ko.  BibHoteket, 
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hvilket  under  årens  lopp  allt  mer  utvidgades,  öfvertogs 

sistnämda  år  af  ett  Läsesällskap  och  erhöll  s.  å.  Hof- 

kansliets  tillståndsbref.  Samma  år  utkom  en  ny  tr.  kata- 
log (Kongl.  Am:ts  boktryckeriet;  24  sid.).  Det  förestods 

under  de  första  åren  af  ofvan  nämde  Carl  Christian  Ha- 

german,  sedan  af  M.  Sundius,  från  Maj  1804  af  Anders 

Roos  och  från  1806  af  collega  scholae  Johan  Peter  Wolff. 

Ar  1804  skänkte  amiralitetsjustitiarien  Johan  Daniel  Falk- 
man till  biblioteket  »en  samling  af  svenska  och  fransyska 

böcker,  nyttiga  och  dyrbara  arbeten».  Tilläggen  1805  till 
den  förut  tryckta  katalogen  meddelas  i  sagda  blad  d.  10 

April  nämda  år.  Dessa  tillägg  utgjordes  mest  af  då  nya 
svenska  och  franska  arbeten  i  historia  och  vitterhet  samt 

resebeskrifningar. 

Hammarstrand,  J.  Fredrik,  hade  lånbibliotek  i  Carls- 

krona på  1830 — 40-talen.  Tryckta  kataloger  utkommo 
1839,  40,  42  och  44.  (Om  H:s  lånbibliotek  se  Carlskrona 

Weckoblad  ^Y^o  i^43-)  År  1843  började  Hammarstrand 
bokhandel  i  Carlskrona,  men  öfverlemnade  1 849  såväl  denna 
som  lånbiblioteket  till  C.  R.  Höök. 

Höök,  C.  R.,  bokhandlare,  utgaf  185 1  tr.  katalog 
öfver  sitt  lånbibliotek  i  Carlskrona.  (A.  &  F.  Hallén;  48 

sid.).  Innehöll  historiska  arbeten  och  romaner.  Arsafgiften 

pr  band  var  endast  2  rdr  b:ko,  men  ändock  erhöll,  enl. 

tillkännagifvande  i  katalogen,  hvarje  årsabonnent,  som  före 

d.  15  Januari  inbetalt  sin  ärsafgift,  två  större  porträtt  af 

Gustaf  II  Adolf  och  Carl  XII,  »väl  utförda  i  stentryck  och 

passande  till  väggprydnader».    Höök  nedlade  affären  1864. 

LÅNBIBLIOTEK  I  CARLSTAD. 

Berger,  N.  jf.,  utgaf  1835  tr.  katalog  öfver  sitt  lånbiblio- 
tek i  Carlstad.  (Wallencrona;  16  sid.)  Uteslutande  romaner. 
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Tjeder,  L.,  utgaf  1844  tr.  katalog  öfver  sitt  lånbiblio- 
tek i  Carlstad.  (Jac.  Lundberg;  24  sid.)  Historia,  drama- 
tik och  romaner.  Tapetserimönster  utlånades  ock  enl. 

bibliotekskatalogen . 

LÅNBIBLIOTEK  I  CHRISTIANSTAD, 

Cedergréen,  Friederich  Folcquardt,  född  1781,  död  i 

Vexiö  1852,  hofsekreterare,  boktryckare,  hade  på  1820- 

talet  lånbibliotek  i  Christianstad,  hvilket  troligen  sedan  öfver- 
togs  af  bokhandlaren  Ludvig  Littorin.  Tr.  katalog  utkom 

1808.  (Carlskrona,  K.  Amir.  Boktr. ;  56  sid.)  Innehöll  teo- 
logiska, filosofiska,  medicinska  och  historiska  arbeten  samt 

skönlitteratur.  Bokegaremärke :  Lånbibliotheket  i  Christian- 
stad.   Typtryckslapp,  med  frakturstilar. 

Schiott,  okänd  till  förnamn  och  yrke,  utgaf  1829  en 

tr.  katalog  öfver  ett  sitt  lånbibliotek  i  Christianstad.  Kongl. 

Bibks  ex.  af  nämda  katalog  är  defekt,  och  något  annat  ex. 

deraf  ha  vi  ej  sett,  hvadan  tryckorten  är  oss  obekant. 

Littorin^  Ludvig,  född  1800,  bokhandlare,  hade  i  Chri- 

stianstad på  1830-talet  lånbibliotek  —  som  sagdt,  troligen 

det  forna  Cedergréenska  —  hvaröfver  tr.  kataloger  1831 — 

33  (Cedergréen)  utkommo. 

LÅNBIBLIOTEK  I  CHRISTINEHAMN. 

Bergmark,  Pehr,  öppnade  i  Augusti  1788  ett  lån- 
bibliotek i  Christinehamn.  Samlingen:  »omkring  100  vo- 

lumer  svenska,  franska  och  tyska  böcker  i  flere  veten- 
skaper jemte  romaner  och  theaterpjeser».    Veckoafgift:  2 



sk.  b:co.  (Annons  i  Carlstads  Vecko-Tidningar  n:ris  34  o. 
35  år  1788.) 

Schiillstrdm,  L.  J.,  bokhandlare,  hade  på  1830-talet 

lånbibliotek  i  Christinehamn,  hvaröfver  tr.  kataloger  ut- 
kommo  1834  och  36.  (Carlstad,  Wallencrona ;  resp.  12 

och  8  sid.)  Romaner  och  historiska  arbeten.  —  I  Chri- 
stinehamn  hafva  sedan  funnits  lånbibliotek,  tillhöriga  en 

Norman  (tr.  katalog  1855),  Claes  Gartz,  s.  m.  bokauk. 

tionskommissarie  i  Stockholm,  (tr.  katalog  1859)  och  Gott- 
frid Bohman  (tr.  katalog  1883). 

LÅNBIBLIOTEK  I  EKSJÖ. 

Nilsso7i,  J.j  boktryckare  i  Eksjö,  hade  derstädes  på 

1850-  och  60-talen  lånbibliotek,  hvaröfver  tr.  kat.  utkommo 
1853  och  61.  Lånevilkor:  för  i  år  7,  för  Y2  4  och  för 
I  månad  i  rdr  rmt. 

LÅNBIBLIOTEK  I  ENGELHOLM. 

Lwtdgren^  Wendela,  hade  lånbibliotek  i  Engelholm,  öfver 

hvilket  1884  utkom  tr.  katalog.  Lånevilkor:  5  kr.  för  i  år 

och  derefter  successive  ned  till  15  öre  för  i  timme.  An- 
talet böcker  omkr.  300. 

LÅNBIBLIOTEK  I  ENKÖPING. 

Eriksson^  C.  E.,  hade  lånbibliotek  i  Enköping,  hvar- 
öfver tr.  kataloger  utkommo  1859  (Vesterås,  Bergh;  4  sid.) 



1 

och  1860  (d:o;  8  sid.).  En  särskildt  tr.  lapp  (u.  tr.  ort  o. 

tr.  är)  innehöll  reglor  och  pris:  fr.  10  rdr  rmt  för  i  års 
till  10  öre  för  i  dags  lån. 

EjiandeVj  H.,  hade  lånbibliotek  i  Enköping,  hvaröfver 

tr.  kataloger  utkommo  1881  (Lundin  &  Lemke;  18  sid.)  och 

1884  (Enköpings-Posten;  28  sid.). 

LÅNBIBLIOTEK  I  FALKENBERG. 

Kindvall,  C.  A.,  boktryckare  och  tidningsredaktör  i 

Varberg,  hade  pä  1870-taIet  ett  litet  lånbibliotek  i  Falken- 
berg, hvaröfver  tr.  katalog  utkom  1872. 

LÅNBIBLIOTEK  I  FALKÖPING. 

Mattsson,  G.  Th.,  hade  på  1860-talet  lånbibliotek  i 
Falköping,  hvaröfver  tr.  katalog  1860  utkom.  (Forssell; 
16  sid.) 

LÅNBIBLIOTEK  I  FALUN. 

Falu  stads  lånbibliotek.  Katalog  öfver  detta  utkom, 

Falun  1887,  25  sid.  Ny  upplaga  af  katalogen  (då  om- 
fattande 300  n:r)  utkom,  Falun  1891. 

Läsebiblioteket  i  Fahluji.  Om  detta  läses  i  »Fahlu 

Weckoblad»  1^/7  1802  och  ̂ Vi  1804. 
Fahlu  Läse-cirkel.  Denna  »läse-cirkel»  synes  varit  en 

fortsättning  af  »läsebiblioteket».  Dess  böcker  voro  försedda 

med  ett  typtrycksblad  (Falun,  Huldberg  1838)  hvarå  under 

rubriken  »Reglor  för  Fahlu  Läse-Cirkel»  läses  9  reglor  för 

de  lånande.   Detta  bibliotek  var  endast  tillgängligt  för  läse- 
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cirkelns  ledamöter  och  således  i  egentlig  mening  ett  säll- 

skapsbibliotek. 
Fahlu  läsesällskap.  Detta  som  existerat  sedan  öfver 

30  år  tillbaka,  torde  varit  en  fortsättning  af  »läse-cirkeln». 
Förteckning  på  läsesällskapets  böcker  (209  n:r)  utkom  Falun, 
Åkerblom  1848,  8  sid.  Ny  katalog  utkom  1876,  16  sid. 

»Accessionskataloger»  utkommo  1879  och  1886.  Sista 

fullständiga  katalogen  trycktes  Falun,  nya  boktr.-akt.-bol. 
1894,  28  sid. 

LÅNBIBLIOTEK  I  FILIPSTAD. 

Filipstads  Roman-Lånbibliotek  utsände  1883  tr.  katalog. 

(Floréns  enka;  15  sid.)  Biblioteket  var  tillfinnandes  å  foto- 
grafiateliern  i  Geijerska  gården. 

LÅNBIBLIOTEK  I  GEFLE. 

Gäverberg,  Erik,  född  1750,  fil.  mag.,  apologist  vid 

Gefle  läroverk,  död  såsom  vice  rektor  1823,  öppnade  1793 
lånbibliotek  i  Gefle. 

Björfiståhl,  y.  G.,  förlade  1801  för  en  tid  till  Gefle 

sitt  lånbibliotek.    (Se  lånbibi.  i  Stockholm.) 

Öhman,  Elis  Robert,  hade  på  1830-talet  lånbibliotek 
i  Gefle.  Tr.  katalog  utkom  1838  med  bihang  1839.  (Båda 

hos  Landin,  resp.  92  o.  10  sid.) 

Landin,  Anto7i,  boktryckare,  hade  på  1850-talet  lån- 

bibliotek af  svensk  romanlitteratur  i  Gefle.  Tr.  katalog  ut- 
kom 1858.    (Landin,  15  sid.) 

Lu7ideberg^  Hedvig,  upprättade  i  Augusti  1881  lån- 

bibliotek i  Gefle.    (Gefle-P:ns  tr.;  16  sid.) 
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LÅNBIBLIOTEK  I  GUSTAFS  FÖRSAMLING. 

Gustafs  [församlings]  Låne-bibliotek  utsände  1880  tr. 
katal.  (Falun,  Schmidt;  26  sid.).  Biblioteket  innehöll  endast 

religiösa,  ekonomiska  och  populära  historiska  och  natur- 
vetenskapliga arbeten,  jemte  dikter  af  Runeberg  och  Tegnér; 

ej  en  enda  roman. 

LÅNBIBLIOTEK  I  GÖTEBORG. 

Molin,  Johan,  född  1746,  kollega  i  Göteborg,  lån- 
bibliotekarie, slutligen  prost  och  kyrkoherde  i  Dalstorp, 

död  1805.  Var  medutgifvare  af  »Götheborgs  Allehanda». 

Det  allra  första  lånbibliotek  i  Göteborg  torde  varit  det, 

som  i  ofvannämda  tidning  17  Januari  1777  så  här  om- 
talas: »Emot  en  viss  billig  afgift  efter  öfverenskommelse 

kunna  böcker  till  låns  bekommas  hos  Collega  Moli^i.  Skrif- 
ven  förteckning  deröfver  får  på  nämda  ställe  läsas.  Utom 

de  böcker,  som  nu  redan  finnas,  skola  alla,  som  i  Stock- 
holm och  flere  rikets  städer  utkomma,  hållas,  isynnerhet 

periodiske  skrifter,  romaner  och  de,  som  höra  till  historien, 

vitterhet  och  vetenskaper.» 

Bjorcky  Elias  Da?iiel,  född  1775,  math.  lektor  vid  Göte- 
borgs gymnasium,  tit.  professor,  prost  och  kyrkoherde  i 

Lundby  och  Säfve,  död  1827,  inbjöd,  genom  ett  längre 

tryckt  prospekt,  som  åtföljde  »Götheborgs  Tidningar»  n:o  8 

år  1798,  till  inrättandet  af  ett  lånbibliotek  i  Göteborg,  »der 

hvar  och  en  mot  en  ringa  afgift  [föreslogs:  4  rdr  b:co  för 

I  år,  2:  24  för  V2  och  i:  24  för  V*  år]  kunde  hafva  till- 
gång till  de  nyaste  och  bäste  Svenske,  Tyske,  Franske  och 

Engelske  skrifter  uti  historia,  vitterheten,  philosophien,  poli- 
tiken, resebeskrifningar,  med  flere  ämnen,  hvarjemte  de 

tillförlitligaste  och  valdaste  såväl  politiska  som  litteraire 
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journaler  skola  hållas.»  —  Måhända  hade  Björcks  förslag 
realiserats  i  det  lånbibliothek,  hvilket,  enligt  annons  i  »Gö- 

theborgs  Nyheter»  den  ̂ V?  1800,  då  flyttats  till  »öfre  vå- 
ningen af  hökaren  Carlssons  hus  vid  Lilla  Bommen»  samt 

erhållit,  »utom  en  ansenlig  tillökning  af  Tyska»,  äfven 

»circa  200  nya  Fransyska  och  Svenska  böcker» ;  låne- 
afgiften  var  i  rdr  i  månaden.  Tryckt  katalog  utlofvades. 

—  Professor  E.  D.  Björcks  efterlemnade  boksamling  sål- 
des, efter  tryckt  förteckning,  den  [iij  Februari  1828  på 

auktion  i  Göteborg. 

Bonamy,  Alexis,  från  Nantes,  kom  som  fransk  emigrant 

på  1 790-talet  till  Sverige  och  etablerade  sig  1 798  som  bok- 
handlare och  lånbibliotekarie  i  kommerserådet  Arfvidssons o 

hus  vid  Lilla  Bommen  i  Göteborg.  *  Ar  1 800  förlade  han  A. 
D.  Hummels  »Samlade  skalde-försök».  I  Göteborgstidningar 
uppgifves,  att  han  utgifvit  stora  kataloger:  Catalogues  des 

livrés  ä  vendre  chez  ä  Gothembourg  1803 — 4.  Se 

äfven  Wallmarkska  bokförteckn.  1801 — 1805,  sid.  48.  Bo- 
namys  böcker  voro  märkta  med  en  typtryckslapp :  Se  trouve 

a  la  Librairie  Frangaise  de  A:is  Bonmiy  a  Gdtheborg. 

(Inom  perlram.)  —  I  Maj  1802  tillkännagaf  Bonamy,  att 
han  ämnade  återvända  till  Frankrike,  hvadan  han  till  salu 

utbjöd  sina  böcker;  hvad  af  dem  icke  kunde  försäljas  till 

den   15  nästföljande  Juni,  skulle  till  utrikes  ort  försändas. 

Remier,  Moritz,  innehade  eller  förestod  åren  1803 — 

1807,  att  döma  af  annonser  i  Göteborgs  tidningar,  ett  lån- 
bibliotek i  nämda  stad;  bibliotekets  böcker  voro,  likaledes 

att  döma  af  annonser,  försedda  med  särskildt  märke.  Lån- 

*  Bonamy  omtalas  af  Gjörwell,  i  ett  bref  till  Patrik  AlstrÖmer  1799, 
såsom  en  bland  de  franske  emigranter,  hvilka  1798  vistades  i  Stockholm. 
Han  var  från  Nantes  i  Bretagne,  hade  varit  gift  med  en  mycket  rik  flicka 
från  S:t  Domingo  samt  spelat  en  briljant  roll  i  sitt  fädernesland.  Hans 
syster  var  gift  med  nordamerikanske  konsuln  Backman  i  Göteborg,  och  i 
svågerns  sällskap  lemnade  Bonamy  1798  Stockholm. 26 
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biblioteket  var  hösten  1807  i  murmästaren  Gammelins  hus 

vid  hörnet  af  Drottning-  och  Lilla  Kyrkogatorna. 
Ldwegrefi,  Geo.,  född  1775,  boktryckare,  tit.  assessor, 

död  1833,  öppnade,  enligt  annonser  i  Göteborgsbladen  181 1, 
i  Februari  s.  å.  i  murmästaren  Gottlieb  Lindners  hus  N:o  61 

— 62  vid  Vallgatan  ett  läs-  och  låne-bibliotek,  »bestående  till 
en  början  af  omkr.  1,500  n:r  böcker  i  hvarjehanda  ämnen 

på  svenska,  franska,  tyska  och  engelska  språken».  Tre  tr. 

kataloger  —  Öfver  de  svenska,  de  franska  och  de  tyska 

böckerna  —  utkommo  181 1.  (Wahlström;  resp.  32,  16  och 

40  sid.)  Biblioteket,  som  flyttades  i  Oktober  s.  å.  till  Köp- 
mangatan N:o  II,  hade  bestånd  ännu  18 16  och  använde 

då,  att  sluta  af  en  annons  i  »Götheborgs  Tidningar»  n:r  46, 

särskild  bokstämpel.  —  Om  Löwegrens  privatbibliotek  se 
under  afd.  Enskilda  bibliotek. 

Blom,  Johan  Abraham,  född  1799,  hotellegare  i  Göte- 
borg, död  1872,  hade  äfven  lånbibliotek  derstädes.  Tr. 

förteckningar  öfver  hans  lånbibliotek  utkommo:  1821  de 

svenska  arbetena  (Wahlström;  32  sid.)  och  1823  de  ut- 

ländska (Torbjörnsson;  80  sid.).  För  enkel  läsning  betala- 
des I  rdr  rgd  i  månaden.  Bland  de  svenska  böckerna 

funnos,  enl.  ant.  af  Klemming  i  K.  Bibhts  ex.,  flere  stora 

sällsyntheter,  t.  ex.  »Jesper  Hanssons  historia»  och  »Mina 

männer,  ett  ungt  fruntimmers  händelser».  Biblioteket  hade 

grundlagts  af  B:s  fader,  hotellvärden  och  lånbibliotekarien 

Matthias  Blom,  efter  hvilken  J.  A.  Blom  ärfde  såväl 

hotell  som  bibliotek.  Det  sistnämda  nedlades  pä  1840-talet, 
»emedan  kundernas  likgiltighet  för  att  passa  på  de  tider, 

hvilka  voro  lämpliga  för  bibliotekarien,  ej  stämde  i  stycke  med 

det  sätt,  hvarpä  gubben  Blom  ville  inrätta  sig»,  såsom  det 

uppgifves  i  M.  Rubensons  minnesruna  i  Göteborgs  Handels- 
tidning öfver  den  originelle  mannen.  Böckerna  försåldes 

tilllika  med  Bloms  öfriga  bibliotek  (se  Blom,  Ensk.  bibi.) 
1872. 
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Kleberg,  J.  W.,  annonserade  i  »Götheborgs  Tidningar» 

Januari  1826,  att  han  öfvertagit  »klädmäklaren  J.  P.  Bred- 

bergs f.  d.  lånbibliothek»,  kompletterat  och  tillökt  det- 
samma samt  deröfver  låtit  trycka  kataloger.  Biblioteket 

annonserades  vara  för  böckers  uttagande  och  ombytande 

öppet  alla  söckendagar  i  2:dra  våningen  af  Stora  teater- 
huset. Kort  förut  hade  Kleberg  utgifvit  tryckt  katalog 

öfver  biblioteket.    (22  sid.;  S.  Wahlström  1825.) 

Söderberg,  Peter;  tygskrifvare  i  Göteborg;  lånbiblio- 
tekarie. Den  9  Mars  1826  skulle  å  Göteborgs  auktions- 

kammare försäljas  för  tygskrifvaren  Peter  Söderbergs  kon- 
kursmassas räkning  ett  länbibliotek. 

Granström,  Lauritz  Fredrik,  född  i  Abo  1783,  död  i 

Göteborg  1850,  gravör  och  kopparstickstryckare.  Han  an- 
mälde, Nov.  1 82 1,  att  han  ämnade  i  Göteborg  öppna  in- 

och  utländsk  bokhandel.  I  medlet  af  1820-talet  började  han 
lånbiblioteksrörelse  Kungsgatan  N:o  108.  Böckerna  voro 
märkta  med  en  större  blåstämpel:  L.  F.  Granström.  Tryckta 

kataloger  utgåfvos  1827  (Torbjörnsson;  60  sid.)  och  1834 

(Backman;  36  sid.).  Lånvilkoren  voro:  i  månad  32  sk., 

-^72  mån.  20  sk.,  i  vecka  12  sk.  och  i  dag  6  sk.,  allt  b: ko.* 

Hjorts  Carl,  f.  d.  major  vid  Göta  artilleri,  hade  i  slutet 

af  1820-talet  lånbibliotek  i  Göteborg,  enl.  ett  1828  från  Pehr 
Backmans  tr.  utgifvet  blad  in  fol.,  innehållande  förteckning 

på  till  biblioteket  inkomna  nya  svenska  böcker.  Biblio- 

teket flyttades  sedan  till  Skara  och  fanns  der  på  1830- 
och  40-talen. 

Vale7itin,  M.,  hade  i  medlet  af  1830-talet  lånbibliotek 
i  Göteborg,  Norra  Stora  Hamngatan  N:o  55,  enkefru  Malms 

hus.  Två  tryckta  kataloger,  upptagande  endast  tysk  littera- 

*  I  »Ur  skilda  portföljer»  (Sthltn,  Beckman  1893)  lemnar  Cl.  Adel- 
sköld en  högst  egendomlig  skildring  af  »Gubben  Granström»,  hos  hvilken 

A.  1 84 1  bodde. 
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tur  —  romaner  och  resebeskrifningar  —  utkommo  1837. 
(Wahlström;  resp.  4  och  8  opag.  sid.) 

Berg,  A.  E.,  hade  1830  lånbibHotek  i  Göteborg  och 

utgaf  s.  å.  tr.  katalog  (Wahlström;  8  opag.  sid.),  hvilken 

upptog  blott  211  n:r  diverse  litteratur,  minst  romaner.  Låne- 
afgiften  var  36  sk.  rgd  i  månaden. 

Bon7iier,  Adolfs  född  i  Köpenhamn  1 806,  förläggare  och 

bokhandlare  (hof bokhandlare)  i  Stockholm,  död  der  1867, 

öppnade  1827  i  Göteborg  ett  lånbibliotek,  hvilket  var  till- 
finnandes Vallgatan  N:is  i,  2  &  3  vid  Gamle  Port  och 

egde  bestånd  ännu  1843,  då  sista  tryckta  katalogen  der- 

öfver  utkom.  Förut  hade  1828,  30,  32  och  33  dylika  ut- 

gifvits.  Bonnier  hade  samtidigt  ett  lånbiblioteket  i  Stock- 

holm, hvaröfver  tr.  katalog  utkom  1833;  detta  senare  lån- 
bibliotek fanns  i  Storkyrkobrinken  N:o  12,  och  Bonnier  för 

sin  del  nedlade  det,  då  han  1840  förlade  sina  öfriga  bok- 
affärer till  Bazaren  å  Norrbro.  Kort  derefter  öfvertogs 

nämda  länbibliotek  af  systrarna  Gaiis,  som  en  tid  hade  det 

i  samma  lokal  i  Storkyrkobrinken,  men  sedermera  flyttade 

det  till  Göteborg.    (Se  nedan.) 

Pettersson,  A.,  bokbindare,  öppnade  1838  lånbibliotek 

i  Göteborg,  N:s  52 — 53  Kronhusgatan,  2  tr.  Lånvilkoren 
voro:  för  i  år  8  rdr  b:ko  och  för  i  mån.  32  sk.  b:ko. 

Tr.  katalog  (Wahlström;  40  sid.)  utkom  samma  är. 

Kampf,  L.,  hade  i  början  af  1840-talet  lånbibliotek  i 
Göteborg,  hvaröfver  1843  tr.  katalog  (Ekbohrn;  46  sid.) 

utkom,  upptagande  3,001  n:r,  uteslutande  romaner  och  teater- 

pjeser. Arvidsso7i,  Carl  Fredrik,  bokhandlare,  bokförläggare 

och  boktryckare  i  Göteborg,  hade  derstädes  åren  1853 — 62 

i  N:s  36  &  37  Stora  Södra  Hamngatan  lånbibliotek,  hvar- 
öfver tr.  kataloger  utkommo  1853  och  57.  I  böckerna  var 

insatt  ett  egaremärke:  namnet  och  adressen  samt  låne- 

vilkoren,  i  typtryck  å  grönt  papper.  —  Lånbiblioteket  köp- 
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tes  1862  af  G.  F.  Ehrengranat  och  G.  R.  R.  Hallman.  (Se 
lånbibi.  i  Sköfde.) 

Lundgren,  Carl  Alfred,  antiqvarisk  bokhandlare,  öpp- 
nade 1848  lånbibliotek  i  Göteborg,  hvilket,  under  årens 

lopp  befintligt  i  olika  lokaler,  ännu  fortfar  och  har  sedan 

länge  ansetts  för  det  främsta  i  nämda  stad.  Flere  tr.  ka- 
taloger hafva  sedan  1852  häröfver  utgifvits. 

Gans,  y.  &  B.,  systrar,  flyttade,  som  ofvan  nämts,  det 

af  dem  öfvertagna  Bonnier'ska  lånbiblioteket  till  Göteborg, 
der  det  under  årens  lopp  allt  mer  ökats.  Lånbiblioteks- 

firman J.  &  B.  Gans  har  utgifvit  tryckta  kataloger  1858 

och  1893.  Den  senare  katalogen  upptager  5,219  n:r  svensk 
och  utländsk  skönlitteratur.  Böckerna  äro  märkta  med  en 

gul  typtryckslapp :  Tillhör  J.  &  B.  Gmis'  Lånbibliotek» 
N:o   (Inom  ram  af  rössjor.) 

Engelska  Lässällskapet  i  Göteborg  hade  ett  för  med- 
lemmarne  tillgängligt  lånbibliotek,  bestående  uteslutande  af 

engelske  författares  arbeten,  de  flesta  i  originalupplagor 

samt  i  prydliga  band.  Biblioteket  såldes  ä  auktion  i  Göte- 
borg d.  21  Dec.  1864,  efter  tr.  katalog. 

Bdkelund,  Anton,  hade  1865  lånbibliotek  i  Göteborg, 

Majorna,  och  utgaf  s.  å.  tr.  katalog.  (A.  Lindgren;  16 

sid.)  Lånevilkoren  voro:  för  i  år  6  rdr  rmt,  Y2  år  3:  50, 
I  mån.  75  öre  och  i  vecka  25  öre. 

Richter,  Jakob  Fredrik,  född  i  Göteborg  1838,  bok- 

handlare, öppnade  i  nämda  stad  länbibHotek  1868.  Böc- 
kerna voro  märkta  med  en  blåstämpel:  Alla  böcker  med 

denna  stämpel  tillhöra  J.  F.  Richters  Lånbibliotek  och  böra 
dit  återlemnas.  Ar  1886  såldes  lånbiblioteket  till  fr:n 

Anna  Tornberg  i  Malmö. 

•»Föreninge7ts>'>  lånbibliotek  i  Göteborg  har  utgifvit  flere 
tryckta  kataloger,  senast  (Lindgren  &  Söner)  1889,  9i 
och  93. 

Nykyrkliga  samfundets  i  Göteborg  lånbibliotek  utgaf 
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1893  tr.  katalog  (Göteborgs-Postens  tr.;  4  opag.  sid.),  upp- 
tagande 78  n:r  svedenborgsk  litteratur.  Lokalen:  pastor 

Manbys  bostad,  Jerntorget  2,  2  tr. 

LÅNBIBLIOTEK  I  HAPARANDA. 

Haparanda  stads  lånbibliotek  utgaf  1890  tr.  katalog 

(Haparanda,  Boktr.-akt.-bol.  4  sid.)  omfattande  en  samling 
af  137  arbeten  i  religion,  naturvetenskap  och  gedigen  ro- 

manlitteratur. Detta  torde  väl  egentligen  fä  anses  som 
stadsbibliotek. 

LÅNBIBLIOTEK  I  HEDEMORA. 

Hedemora  lånbibliotek  har  utgifvit  tr.  kataloger  1880 

(Edholm,  18  sid.),  1884  (Lindman,  4  sid.)  och  1890  (Lid- 

man, 18  sid.).  Biblioteket  innehåller  en  vald  samling  läs- 

ning i  olika  bildande  ämnen.  Detta  torde  väl  liksom  före- 
gående egentligen  få  anses  som  stadsbibliotek. 

LÄNBIBLIOTEK  I  HELSINGBORG. 

Torell,  Jons,  boktryckare,  bokhandlare  och  utgifvare 

af  Helsingborgs-Posten  i  Helsingborg,  född  1797,  död  1878, 

anlade  i  slutet  af  1820-talet  ett  lånbibliotek  i  Helsing- 

borg och  utgaf  1828  tr.  katalog.  (Torell;  20  sid.)  Sam- 
lingen upptog  arbeten  i  hvarjehanda  ämnen,  och  i  slutet 

af  katalogen  tillkännagafs,  att  »större  delen  af  här  upptagna 

böcker  kunna  äfven  få  köpas  mot  utsatta  priser». 

Sturzejt-Becker,  Oscar  Patrik,  född  i  Stockholm  181 1, 

fil.  d:r,  boktryckare  och  bokhandlare  i  Helsingborg,  skrift- 

ställare under  signaturen  Orvar  Odd,  död  å  Villa  Canzo- 
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netta  1869,  öppnade  i  Helsingborg  sommaren  1850  ett  lån- 
bibliotek; det  var  tillgängligt  i  hans  bokhandel  och  hölls 

öppet  hvarje  onsdag,  torsdag,  fredag  och  lördag  kl.  9 — 12 
f.  m.  Prospekt  å  ett  särskildt  blad  upptog  bibliotekets  in- 
köpsplan  samt  länevilkor.  Arslån  betingade  6  rdr  32  sk. 

b;ko.    Katalog  fanns  å  stället. 

Ewerlöf,  Hjalmar  i  hade  på  1860-talet  lånbibliotek  i 
Helsingborg.  Tr.  kataloger  utkommo  1864  (Borg;  24  sid.) 

och  1866  (Jönsson;  16  sid.). 

Thornberg,  Louise,  har  lånbibliotek  i  Helsingborg  och 

utgaf  tr.  katalog  1888.  (Borg;  34  sid.)  Uteslutande  modern 
romanlitteratur. 

LÅNBIBLIOTEK  I  HERNÖSAND. 

Ulfsparre,  Carl  Otto,  f.  1834,  hade  på  1860-talet  lån- 
bibliotek i  Hernösand.  Tr.  kataloger  utkommo  1862  och 

63.  (Johnsson;  resp.  80.  12  sid.)  Historia,  resebeskrif- 
ningar  och  romaner. 

LÅNBIBLIOTEK  I  HESSLEHOLM. 

Litiorin,  Ludvigs  (se  ofvan)  hade  en  tid  länbibliotek  i 

Hessleholm  och  utgaf  1867  tr.  katalog.  (Christianstad, 

Herm.  Lang;  22  sid.)  Biblioteket  innehöll  religiösa  skrifter 

samt  arbeten  i  historia,  etnografi,  ekonomi  och  poesi  jemte 
romaner. 

LÅNBIBLIOTEK  I  HVETLANDA. 

Horn,  G.,  hade  på  1850-talet  lånbibliotek  i  Hvetlanda. 

Tr.  katalog.  (Jönköping,  Strehlenert;  16  sid.)  Bestod  af 

313  n:r,  mest  romaner. 
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LÅNBIBLIOTEK  I  JÖNKÖPING. 

Lånbiblioteks- B  o  laget  i  Jönköping,  grundadt  på  aktier 
och  hvars  stadgar  antogos  d.  9  Maj  1840  samt  förnyades 

d.  3  Febr.  1855,  har  under  åren  1841 — 91  utgifvit  9  större 
och  mindre  kataloger,  omfattande  mest  romanlitteratur. 

Löfgrény  Charlotte^  utgaf  1858  tr.  katalog  öfver  sitt 

lånbibliotek  i  Jönköping.  (Bergman;  12  sid.)  Uteslutande 
romaner. 

Malmström,  A.,  utgaf  1866  tr.  katalog  öfver  sitt  lån- 
bibliotek i  Jönköping.  (Strehlenert ;  20  sid.)  Uteslutande 

romaner. 

Bergman,  Emil,  lånbibliotekarie  i  Jönköping,  Östra 

Storgatan  5,  utgaf  1890  stadgar  för  sitt  lånbibliotek.  (Ul- 

ricehamn, Kjöllerström,  4  sid.)  Endast  handskrifven  kata- 
log finnes  och  biblioteket  omfattar  blott  romaner,  berättelser, 

skizzer  och  noveller.  I  böckerna  är  infäst  en  typtryckslapp : 

Emil  Bergmans  Lånbibliotek  N:o  

LÅNBIBLIOTEK  I  KALMAR. 

Zander,  J.,  &  Wåhlin,  A.  F.,*  hade  lånbibliotek  i 
Kalmar  i  början  af  1830-talet.  Ar  1833  utkom  tr.  katalog, 
32  sid.  Innehöll  svenska  och  utländska  arbeten  i  olika 

ämnen,  minst  romaner.  Bokegaremärke :  I  typtryck:  Tillhör 
y,  Zander s  och  A,  F.  Wåhlins  Lånbibliothek. 

Stork,  J.,  hade  under  senare  hälften  af  1830-talet  i 
Kalmar  lånbibliotek,  hvilket  tyckes  varit  grundadt  på  firman 

Zanders  &  Wåhlins,  att  döma  efter  en  jemförelse  mellan 

bådas  kataloger.  Tr.  katalog  utkom  1839.  (Wåhlin;  33  sid.) 

^'  Josua  Zander,  född  1788,  lektor,  död  1835;  Axel  Fredrik  Wåhlin, 
bokhandlare  och  boktryckare,  född  181 1,  död  1864. 
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LÅNBIBLIOTEK  I  KONGSBACKA. 

Meijerson,  Philip,  bokhandlare,  hade  åren  1852 — 56 
länbibliotek  i  Kongsbacka.  Tr.  kataloger  utkommo  1852 
(Göteborg,  Gumpert;  16  sid.)  och  1855  (Göteborg,  Hedlund 
och  Lindskog;  20  sid.).  Efter  Meijersons  död  1856  såldes 

biblioteket  —  mellan  8  och  900  volymer  historia,  geografi 

och  vitterhet  —  till  egaren  af  Särö  badanstalt  Leopold 
Schmidt  och  stod  sedan  länge  till  badgästernas  förfogande. 

Böckerna  voro  försedda  med  Ex-libris:  en  typtryckslapp 
med  Meijersons  namn  samt  lånereglorna. 

Zachrisson,  Jo  han,  boktryckare,  utgaf  1883  tr.  katalog 

öfver  sitt  lånbibliotek  i  Kongsbacka,  något  öfver  300  n:r 

historia  och  nyare  romaner.  Låneafgift:  7  kr.  för  i  år, 

4  för  Y2,  2:  25  för       och  25  öre  för  vecka. 

LÅNBIBLIOTEK  I  KÖPING. 

Pontén,  Per  August,  född  18 18,  landtbrukare,  förfat- 

tare i  hortikultur,  hade  i  början  af  1870-talet  i  Köping  ett 
lånbibliotek,  hvaröfver  tr.  katalog  1871  utkom.  (Säfberg; 

24  sid.)    Nästan  uteslutande  romaner. 

LÅNBIBLIOTEK  I  LANDSKRONA. 

Österberg,  bokbindare,  hade  pä  1830-talet  lånbibliotek 
i  Landskrona  och  utgaf  1833  tr.  katalog.  (Lund,  Berling; 
16  sid.)    Mest  romaner. 

Klinghammer,  Hans  Peter,  f.  1807,  rådman  i  Lands- 

krona, död  der  1876,  hade  på  1840-talet  lånbibliotek  i 
nämda  stad  och  utgaf  1848  tr.  katalog.  (Boldt;  12  opag. 

sid.)    Historia,  resebeskrifningar  och  vitterhet. 
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LÅNBIBLIOTEK  I  LIDKÖPING. 

Gtidmundseft,  A.,  utgaf  1860  och  1864  tr.  kataloger 

(den  förra  tr.  i  Skara  och  den  senare  i  Lidköping)  öfver 
sitt  lånbibliotek  i  Lidköping.  Blott  romaner  och  teater- 

pjeser. 

LÅNBIBLIOTEK  I  LINKÖPING. 

Tengwalls  bokhandel  i  Linköping  utgaf  1822  tryckta 

reglor  för  utlåning  af  böcker.  Klemming  förmodar,  i  ant. 

å  K.  B:ts  ex.,  att  böckerna  varit  Björnståhls. 

Graak,  Gustaf  Adolf,  född  1808,  bokhandlare,  död  i 

Stockholm  1834,  hade  en  tid  lånbibliotek  i  Linköping  och 

utgaf  deröfver  1833  förteckning,  upptagande  2,636  n:r. 

Bokegare märke:  i  ty p tryck  inom  rössj or:  N:o   Till- 
hör G.  A.  Graaks  Lånbibliothek. 

Waste  son,  Z.,  fabrikör,  öfvertog  1835  Graaks  bok- 
handel och  lånbibliotek  i  Linköping.  Han  inskref  i  böc- 

kerna: L.  Wastesons  Lånbibliothek.  Ar  1837  sålde 

han  affären  till  boktryckaren  C.  F.  Kindlundh. 

Kindlundh,  C.  F.,  öfvertog,  såsom  sades,  Wastesons 
bokhandel  och  lånbibliotek.  Det  sistnämda,  omkr.  2,600 

band  svenska,  franska,  tyska  och  engelska  böcker,  för- 
såldes å  Linköpings  gymnasii  bokauktionskammare  i  Febr. 

o.  f.  d.  1840,  efter  dels  tryckt,  dels  skrifven  förteckning.  I 

böckerna  var  infäst  en  typtryckslapp :   N:o   Tillhör 

C.  F.  Kindlundhs  Lån-Bibliothek.  Kindlundh  synes  emeller- 
tid ha  undantagit  eller  återropat  en  del  af  biblioteket.  Han 

flyttade  nämligen  till  Motala  och  öppnade  der  lånbibliotek. 

(Se  lånbibi.  i  Motala.) 

Petré,  Axel  Fredrik,  bokhandlare,  hade  i  Linköping  ett 

länbibliotek,  hvaröfver  tr.  kataloger  utkommo  1835  och  40. 
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Sahlström,  Peter  Mathias,  född  1815,  bokhandlare  (öf- 
vertog  1839  den  affär,  som  i  Linköping  förut  bedrifvits  af 

Graak,  Wasteson  och  Kindlundh),  död  1863,  anlade  i  nämda 

stad  i  början  af  1840-talet  ett  lånbibliotek,  hvaröfver  tr. 
katalog  1844  utkom. 

Hultbergska  lånbiblioteket  i  Linköping  egdes  först  af 

Charlotte  Hultberg.  Tryckta  kataloger  utkommo  1857, 

60,  64,  74,  84.     Ar   1889  utkom  katalog  öfver  f.  d. o 

Hultbergska  lånbiblioteket  i  Linköping,  Agatan  19,  inne- 
hållande uteslutande  romanlitteratur,  1,510  n:r. 

LÅNBIBLIOTEK  I  LJUNGBY. 

Johanson,  y.,  utgaf  1880  (Vexiö,  Sporsén;  16  sid.)  tr. 

katalog  öfver  sitt  lånbibliotek  i  Ljungby.  Historia  och 
vitterhet. 

LÅNBIBLIOTEK  I  LULEÅ. 

Lånbiblioteket  Bothnia.  Tr.  katalog  öfver  detta  lån- 
bibliotek i  Luleå  utkom,  i  två  afdelningar,  1889. 

LÅNBIBLIOTEK  I  LUND. 

Sjöbeck,  Håkan  Fredrik,  född  1768,  akademieadjunkt, 

bokhandlare,  död  1828,  utgaf  181 7  (Lund,  Berling;  36  sid.) 

tr.  katalog  öfver  sitt  lånbibliotek  i  Lund.  Innehöll  en  mängd 

lärda  och  vetenskapliga  arbeten  på  olika  språk,  men  ytterst 
å  af  vittert  innehåll. 

Åberg,  Mårten  Justus,  född  1796,  bokhandlare,  död 

1852,  öppnade  den  7  Mars  1827  i  Lund  ett  lånbibliotek, 

innehållande  »en  utvald  samling  af  de  berömdaste  romaner, 

theaterpjeser,  poetiska  arbeten,  allmänna  och  enskilta  staters 
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historia,  lefvernesbeskrifningar,  geografi,  resebeskrifningar, 
blandade  ämnen,  ströskrifter,  protocoller,  tyska  och  franska 

classiker,  musikalier  etc»,  nära  6,000  n:r,  hvaröfver  tr.  ka- 

talog (112  sid.)  s.  å.  utkom.  Om  Åbergs  länbibliotek  se 

Lunds  Veckoblad  ^/s  1827.  Han  öfverlemnade  kort  före 
sin  död  såväl  bokhandeln  som  lånbiblioteket  till  Nils  Fred- 

rik Borg. 

^org-,  Nils  Fredrik,  född  i  Lund  1827,  död  derstädes 
1854,  stämplade  böckerna  i  sitt  lånbibliotek  med  en  blå- 

stämpel: Fredrik  Borg,  Lund.  En  del  af  detta  bibliotek 

lär  ingått  i  J.  A.  Sjöbloms. 

Sjöblom,  y.  A.,  född  i  Malmö  1849,  grundlade  antiqva- 
risk  bokhandel  och  lånbibliotek  i  Lund  1867.  Ar  1882  in- 

köpte han  Tullstorpska  lånbiblioteket  i  Malmö,  hvilket  der 

qvarblef  som  filial.  Detta  bibliotek  sålde  han  1888  till  fr:n 

Johanna  Andersson,  hvilken  i  sin  ordning  sålde  det  till 

fr:n  Cecilia  Hainer,  som  f.  n.  innehar  detsamma.  Sjöbloms 

lånbibliotekskatalog,  tr.  i  Malmö  1889,  upptager  2,618  n:r 

romanlitteratur.  Katalogen  saknar  titelblad,  men  i  dess 

början  är  vidfäst  ett  blad,  innehållande  låneregler.  Böc- 

kerna äro  märkta  med  en  blåstämpel  (i  5  var.):  J.  A.  Sjö- 
blom.  Lund.  Lånbibliotek. 

Lunds  stads  bibliotek  kan  på  sätt  och  vis  räknas  som 

lånbibliotek.  Detta  bibliotek  grundades  1864  genom  fri- 
villiga gåfvor  af  stadens  innevånare  på  uppmaning  af  v. 

pastor  C.  J.  Collin,  professor  N.  Tengberg  och  målare- 
mästare J.  Ohlsson.  »Stadgar  för  Lunds  Stads  Bibliotek» 

jemte  förteckning  öfver  böckerna  (526  n:r)  utkom  utan 

tryckort  och  tryckår  (troligen  under  något  af  de  första  åren 

efter  bibliotekets  inrättande).  »Tillägg»  utkommo  1881, 

1882  o.  1883.  Ny  fullständig  katalog  utkom  1884  slutande 

med  n:r  1,018.  Vidare  utkommo  »Tillägg»  1886,  1889, 

1892  o.  1893.  Sistnämda  år  uppgick  boksamlingen  till 

1,808  n:r. 



LÅNBIBLIOTEK  I  LYSEKIL. 

Lundgren,  J.  P.,  utgaf  1873  tr.  katalog  (Uddevalla 

boktr.  bol.;  17  sid.)  öfver  sitt  lånbibliotek  i  Lysekil.  — 
Dersammastädes  har  sedan  lånbibliotek  öppnats  af  A.  G. 

Bergfalk,  som  1878  och  82  i  Uddevalla  utgifvit  tr.  kata- 
loger.   Endast  nyare  romaner. 

LÅNBIBLIOTEK  I  MALMÖ. 

Thomso7i,  Niclas  Ha?isson,  född  i  Malmö  1793,  fan- 

junkare vid  Konungens  eget  värfvade  regemente,  bokhand- 

lare, bokförläggare  —  som  sådan  verksam  i  stor  skala  i 

Stockholm  på  1830-  och  40-talen  —  novellförfattare,  död 

i  Malmö  1874,  hade  på  1820-talet  länbibliotek  i  sistnämda 
stad  samt  anlade  ett  nytt  mindre  dylikt,  sedan  han  1851 

dit  återflyttat.  Thomson  utgaf  öfver  sina  båda  lånbibHotek 

tr.  kataloger  1822,  27,  28,  29,  56,  57.  Af  1828  års  katalog 

ses,  att  lånbiblioteket  från  början  varit  en  fiUal  af  Björn- 
ståhls.  Böckerna  i  det  äldre  biblioteket  voro  märkta: 

I.  N.Hansson.  (Svartstämpel.)  2.  N.  H.  (Svart  sigilltryck.) 

3.  N.  H.  Thomsons  Lån-Bibliothek  i  Malmö.  (Typtryck.) 
lengwall,  R.  G.,  utgaf  1834  (Lund,  Berling;  34  sid.) 

tr.  katalog  öfver  sitt  lånbibliotek  i  Malmö.  Historia,  na- 
turvetenskap och  vitterhet. 

Croftholm,  Bernhard  August,  född  18 13,  fil.  d:r,  docent 

vid  Lunds  universitet,  derefter  redaktör  af  tidningen  »Snäll- 

posten» i  Malmö  sumt  bokhandlare,  boktryckare  och  bok- 
förläggare i  samma  stad,  död  1871,  anlade  derstädes  äfven 

ett  lånbibliotek,  hvars  grund  tyckes  varit  Thomsons.  Kata- 

log utkom  på  1840-talet,  upptagande  2,579  n:r.  Vidare  ut- 

kommo  supplement  i — 4  samt  ny  katalog  1856.  Böckerna 

märktes  med  en  typtry ckslapp :  N:o   cif  B.  A.  Cron" 
holms  Lån-Bibliothek  i  Malmö. 
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Tullstorp,  Gumiar  Larsson,  född  1840,  grundlade  i 

början  af  1870-talet  lånbibliotek  i  Malmö  och  utgaf  1874, 
75  och  76  tr.  kataloger  öfver  detsamma.  Innehåller  mest 

romaner.  Tullstorp  af  slutar  sin  katalog  n:r  i  med  ett  poem, 

hvari  en  artig  strof  till  romanläsande  »Evas  döttrar»  före- 
kommer. 

Tullstorps  länbiblioteks  böcker  voro  försedda  med  ett 

typtrycksblad  af  innehåll :  N:o   G.  L.  Tullstorps  Lån- 

bibliotek i  Malmö  [Huset  N:o  18  Skomakaregatan).  —  Om 
Tullstorpska  lånbibliotekets  öfverlåtande  till  J.  A.  Sjöblom 
samt  dess  vidare  öden,  se  ofvan. 

Hainer,  Cecilia,  det  ursprungligen  Tullstorpska  lånbiblio- 

tekets, nuvarande  egarinna,  har  utgifvit  en  katalog,  uppta- 
gande öfver  2,000  n:r,  med  titel:  Katalog  öfver  Cecilia 

Hainers  Roman-LånbibUotek  Djeknegatan  N:o  15  Malmö. 
(Stenström  o.  Bartelson  1889.) 

Tornberg,  An7ia,  öppnade,  Själbodgatan  30  vid  S:t 

Petri  Kyrkoplan,  den  17  April  1886  »Malmö  Nya  Lån- 
bibliotek». Hufvudstommen  af  biblioteket  utgöres  af  det 

af  fr:n  Tornberg  inköpta  J.  F.  Richters  lånbibliotek  från 

Göteborg,  men  har  sedan  ökats  genom  inköp  af  nya  böcker, 

så  att  det  nu  uppgår  till  bortåt  5,000  vol.,  endast  romaner. 

Fr:n  Tornberg  har  äfven  tryckt  en  katalog  samt  utgifvit 

flere  supplement.  Böckerna  äro  märkta  med  en  blästämpel : 

Malmö  7iya  Låtibibliotek, 

LÅNBIBLIOTEK  I  MARIESTAD. 

Lån-Bibliotheket  i  Mariestad  utgaf  18 16,  17  och  21 
tr.  kataloger  (Lewerentz)  öfver  sitt  rikhaltiga  bibliotek  af 
arbeten  i  ekonomi,  naturvetenskap,  politik,  historia  och 
vitterhet. 
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Bromander,  P.  G.,  bokhandlare  i  Mariestad,  hade  på 

1830-talet  derstädes  äfven  lånbibliotek,  hvaröfver  tr.  kata- 
log utkom  1837. 

Sandström^  Alexius,  länbibliotekarie  i  Mariestad,  utgaf 

tr.  katalog  1867. 

LÅNBIBLIOTEK  I  MOTALA. 

Ki7idlundhy  C.  F.,  flyttade,  som  ofvan  —  under  lån- 

bibliotek i  Linköping  —  nämts,  på  1840-talet  till  Motala 
(der  han  blef  materialförvaitare  vid  Motala  verkstad)  och 

öppnade  der  dylikt  bibliotek,  hvars  märke  var  lika  med 

det  i  Linköping,  och  hvaröfver  kataloger  (tr.  i  Vadstena) 
utkommo  1849  och  52. 

Ejiberg,  Hejirik  Gustaf  ,  född  1836,  bokhandlare  i  Mo- 
tala, öppnade  der  lånbibliotek,  hvaröfver  1867  utgafs  tr. 

katalog.    (Linköping,  Wallin;  20  sid.) 

LÄNBIBLIOTEK  I  NORRKÖPING. 

Ulrich,  Fredrik  Didrik  Daniel,  född  1752,  rektor  i 

Norrköping,  bokhandlare  derstädes,  död  181 2,  utgaf  1797  tr. 

katalog  (Raam;  24  sid.)  öfver  sitt  lånbibliotek  i  Norrköping: 
svenska,  tyska  och  franska  arbeten  i  olika  ämnen.  Om 

den  af  Ulrich  efterlemnade  ansenliga  boksamling,  hvilken 

såldes  å  Stockholms  bokauktionskammare  Sept.  1813,  efter 

tr.  förteckning,  1 24  tätt  tryckta  sidor,  äfven  innefattade  U:s 

lånbibliotek  eller  om  detta  öfvertogs  i  sin  helhet  af  annan 

person,  är  oss  obekant. 

Belfrage,  Johan  Leonard,  född  1 800,  död,  som  kapten 

vid  Elfsborgs  regemente,  i  Vadstena  1853,  öppnade  lån- 
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bibliotek  i  Norrköping  1820  och  utgaf  tr.  katalog  s.  å. 

Ar  1824  flyttade  han  till  Skara.  (Se  under  lånbibliotek 
i  Skara.) 

Bohlin,  Abraham^  född  i  Marstrand  18 10,  bokhand- 
lare, bokförläggare  och  skriftställare,  död  i  Stockholm  1 890, 

inrättade  1833  ett  lånbibliotek  i  Norrköping.  Biblioteket 

uppgifves  —  af  H.  Wieselgren  i  Svea  för  1891  —  varit  upp- 
satt med  bidrag  från  Björnståhlska  lånbiblioteket  i  Vesterås. 

Ar  1836  öfverlemnade  han  biblioteket  till  J.  G.  CoUin. 

Collin,  jFohafi  Gabriel^  född  i  Stockholm  1794,  med. 

d:r,  tit.  professor,  författare,  boktryckare  och  bokhandlare, 

död  i  Norrköping  1879,  öppnade  1833  lånbibliotek  i  Norr- 
köping och  utgaf  s.  å.  tr.  katalog  öfver  detsamma.  Tre 

år  derefter  öfvertog  han  A.  Bohlins  lånbibliotek.  Böckerna 

voro  märkta  med  en  typtryckslapp :  N:o   Collin  &  C:s 

låiibibliothek.  Huru  länge  detta  länbibliotek  fortfor  samt 

dess  vidare  öden,  känna  vi  ej. 

Gode,  A.  H.,  stentryckare  och  distillator  i  Norrköping, 

hade  derstädes  i  slutet  af  1840-  och  början  af  1850-talet 
äfven  ett  lånbibliotek,  hvars  böcker  voro  märkta:  A.  H. 

Godes  Lån- Bi  b  Hot he  k  A^v  Norrkdpi?tg  (inom  ornerad 

ram,  ljusblått  tryck  i  litografi.).*  Efter  Godes  död  öfvertogs 
lånbiblioteket  af  systern  Johmma  Charlotta  Gode,  född  1797, 

död  1895.  Flere  år  före  sin  bortgång  hade  hon,  för  sin 

höga  ålders  skull,  nödgats  nedlägga  biblioteket. 

Bo7ig,  C.  G.,  lånbibliotekarie  i  Norrköping,  utgaf  tr. 

kataloger  1855,  57,  59  och  61. 

Lundberg,  Augusta,  hade  lånbibliotek  i  Norrköping 

1865 — 78.  Kataloger  utkommo  1865  och  67.  Den  senare 
upptager  något  öfver  3,000  n:r.  Bokegaremärke :  Augusta 
Lundbergs  Lån  Bibliotek  i  blåstämpel. 

*  Gode  var  en  mycket  musikalisk  person  och  har  komponerat  en 
samling  sångstycken  i  den  gladare  stilen.  Han  och  systern  ha  lemnat  en 
större  donation  till  Olai  församling  i  Norrköping. 
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Båth,  LA.  En  person  med  detta  namn  har  innehaft 

lånbibliotek  i  Norrköping,  antagligen  på  1870-  eller  1880- 
talet,  och  sedan  öfverlemnat  detsamma  till  fröken  Lina 
Hellborg. 

Hellberg,  Lina.  Denna  öfvertog,  som  sagdt,  sist  nämda 

bibliotek  och  har  utgifvit  tr.  katalog  1885.  Böckerna  märk- 
tes med  en  större  oval  blästämpel:  Lina  LIellborgs  [f.  d. 

Båths)  Lånbibliothek  Norrköping.  Detta  lånbibliotek  upp- 
hörde 1889,  då  en  del  d.  18  Maj  s.  å.  såldes  å  Stockholms 

bokauktionskammare  efter  tr.  förteckning  och  en  del  öfver- 
togs  af  Augusta  Eriksson.  Böcker  som  tillhört  Godes 

lånbibliotek  förekommo  bland  Hellborgska  samlingen. 

Eklöf,  Julia,  har  lånbibliotek  i  Norrköping.  Tryckt 

katalog  utkom  1886. 

Eriksson,  Augusta,  öfvertog,  1889,  en  del  af  Lina 

Hellborgs  lånbibliotek.  »Katalog  öfver  Augusta  Erikssons 

(f.  d.  L  A.  Båths  —  Lina  Hellborgs)  Lånbibliotek»  utkom, 
Norrköping  1890,  och  omfattar  6,500  n:r. 

LÅNBIBLIOTEK  I  NORRTELJE. 

Holmgren,  N.  F.,  född  1831,  skomakare  och  hand- 
lande i  Norrtelje,  död  1893,  hade  lånbibliotek  i  nämda  stad 

under  1870 — 1880-talen.  Bokegaremärken  för  detta:  i. 

*  N.  F,  Holmgren  *  Norrtelje  (oval  stämpel).  2.  N  F  N 
i  skrifbokstäfver,  monogram.  Blåstämplar. 

LÅNBIBLIOTEK  I  NYKÖPING. 

Ekelund,  Johan  Martin,  född  i  Skara  1763,  provinsial- 
läkare, assessor,  död  i  Nyköping  181 8,  annonserade  i  Nov. 

1802  i  »Nyköpings  Vecko-Blad»,  att  han  ämnade  upplåta 
sitt  enskilda  bibliotek  af  1,200  band  till  ett  lånbibliotek  i 

27 
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nämda  stad,  hvilket  skulle  förestås  af  en  sekreterare  01- 
denburg. 

Fry  ber  g,  C.  J.,  bokhandlare  i  Nyköping,  öppnade  i 

början  af  1830-talet  derstädes  lånbibliotek  och  utgaf  der- 
öfver  1832  katalog  (Winge,  28  sid.),  men  synes  samma 

eller  följande  år  öfverlemnat  biblioteket  till  J.  F.  A.  Åberg. 

Åberg,  J,  F.  A.,  öfvertog,  som  sagdt,  Frybergs  lån- 
bibliotek och  utgaf  tr.  katalog  1833  (Winge;  26  sid.). 

Winge,  Per  Axel  Jonas,  född  1830,  bokhandlare  i  Ny- 

köping, död  1 86 1,  utgaf  1852,  1854  o.  1860  tryckta  ka- 
taloger öfver  sitt  lånbibliotek  derstädes.  Omkr.  600  n:r, 

mest  romaner. 

LÅNBIBLIOTEK  I  SALA. 

Rtidbeck,  A.  y.*,  öppnade  1837  länbibliotek  i  Sala. 
Tr.  »Reglor»  och  »Anmälan»  utkommo,  hvardera  i  sida, 

s.  ä.  frän  Nordströmska  tryckeriet  i  Stockholm. 

Ågren,  Julius,  bokhandlare  i  Sala,  utgaf  1867  tr.  ka- 

talog öfver  sitt  lånbibliotek  för  skönlitteratur.  (Sala,  Lind- 
grén;  16  sid.) 

Hellborg,  C.  B,  lånbibliotekarie  i  Sala,  utgaf  tr.  ka- 
talog 1883.    (Sala,  Lindgrén;  54  sid.) 

LÅNBIBLIOTEK  I  SANDVIKEN. 

Sandvikens  Lånbibliotek  utgaf  1880  och  93  tr.  kata- 

loger (Gefle,  Gefle-Postens  tr.;  resp.  12  o.  16  sid.).  Natur- 
vetenskap, historia  och  romaner. 

*  Denne  Rudbeck  återfinnes  ej  hvarken  i  Adelns  Ättartaflor  eller 
Svenska  Ättartal, 



LÄNBIBLIOTEK  I  SKARA. 

Torin,  Carl  Magnus,  född  på  Tumarp  i  Vestergöt- 
land  1 79 1,  bokhandlare  i  Örebro,  s.  m.  bokhandlare  och 

boktryckare  i  Skara,  död  i  Ulricehamn  1868,  hade  först 
lånbibliotek  i  Örebro,  hvaröfver  1820  och  21  tr.  katalog 

och  supplement  dertill  utkommo  (Lindh;  sid.),  220.  12  och 
derefter  ett  dylikt  i  Skara.  Det  öfvertogs  1843  illitterate 

rådmannen  J.  G.  Fernström. 

Brisman,  Sven  Haraldi,  född  i  Västergötland  1752, 

fil.  magister,  godsegare,  ekonomie  direktör,  bokhandlare  i 
Skara,  död  i  nänida  stad  1826,  hade  under  sin  vistelse 

derstädes  ett  lånbibliotek.* 

Belfrage,  Johaji  Leo?iard,  som  förut  haft  lånbibliotek 

i  Norrköping  (se  ofvan),  öppnade  ett  dylikt  i  Skara  d.  i 

JuH  1824  och  utgaf  s.  å.  »Förteckning  på  de  böcker  som 

finnas  uti  Skara  Lån-Bibliothek»  (Leverentz;  48  sid.).  Biblio- 
teket innehöll  en  god  och  ganska  rikhaltig  samling  böcker 

i  olika  ämnen.  Böckerna  märktes  med  en  typstämpel  å 

titelblad:  Tillhörig  J.  L.  Belfrages  Lån-Bibliothek. 
Hjort,  Carl,  major  (se  lånbibi.  i  Göteborg),  hade,  såsom 

förut  omtalats,  länbibliotek  i  Skara  på  1830-  och  40-talen. 
Det  skingrades  efter  Hjorts  död. 

Wettergren,  Joha7i  Fredrik,  posttjensteman,  till  sist 

postmästare  i  Skara,  hade  lånbibliotek  der  på  1840-talet. 
Hans  böcker  voro  märkta  med  en  typtryckslapp :  N:o 

Tillhörig  y.  F.  Wettergrens  Lånbibliothek  i  Skara.  Tryckta 

kataloger  utkommo  1835  och  1836. 

Fernström,  J.  G.,  illitterat  rådman  i  Skara  och  bok- 

handlare derstädes  1843 — 46,  hade  samtidigt  lånbibliotek, 
hvilket  han  jemte  bokkandeln  öfvertagit  af  C.  M.  Torin. 

*  Brisman  har  utgifvit:  Engelskt  och  Svenskt  Handlexikon 
(Greifswald  1783  o.  Ups.  1801)  äfvensom  anonymt  »Läran  om  tiderna 
eller  konsten  att  lefva,  för  ståndspersoner  på  landet»,  Skara  1799. 
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Böckerna  voro  märkta  med  en  typtryckslapp :  N:o  

Tillhörig  J.  G,  Fernströms  Lånbibliothek  i  Skara,  Hand- 
lande C.  A.  Bredelius  öfvertog  1846  lånbiblioteket  af 

Fernström. 

LÄNBIBLIOTEK  I  SKÖFDE. 

Skdfde  Länbibliotek  utgaf  tr.  katalog  1849  (Hjo,  C.  J. 
Warell;  10  sid.). 

Bergvall,  C.  J.,  bokhandlare,  tillkännagaf  i  Februari 

1853  öppnandet  af  ett  lånbibliotek  i  Sköfde.  Tryckta 

katalogen  (Skara,  Forssell)  består  af  4  opag.  sidor  och  upp- 
tager endast  33  n:r,  alla  romaner. 

Ehrengranatf  Georg  Fredrik  (f.  1827,  d.  1873),  stations- 

inspektor, och  Hallman,  G.  R.  R.,  major  i  armén  och  fän- 

gelsedirektör, köpte  1862,  som  förut  är  nämdt,  det  Arwids- 
sonska  länbiblioteket  i  Göteborg  och  förlade  det  till  Sköfde. 

Tr.  förteckning  utkom  1863.  (Göteborg,  Arwidsson;  12  sid.) 

Med  anledning  af  stationsinspektor  Ehrengranats  förflyttning 

till  Upsala  upphörde  länbibUoteket  år  1867,  och  det  för- 

såldes följande  år  å  bokauktion  i  sist  nämda  stad.  Det  ut- 

gjorde då  2,300  band. 

Brink,  J.  P.,  bokbindare  i  Sköfde,  utgaf  1888  tr.  ka- 
talog öfver  sitt  lånbibliotek  derstädes;  den  omfattar  924  n:r 

romaner.  Stommen  till  detta  lånbibliotek  egdes  först  af 

O.  Lindblad,  till  yrket  sockerbagare,  nu  bosatt  i  Jön- 

köping. De  böcker,  som  tillhört  honom,  äro  å  framper- 
mens  innersida  märkta  med  en  större  blåstämpel,  hvari 

läses :  Från  Oscar  Lindblads  Lmibibliotek,  Sköfde.  Derefter 

följa,  äfven  å  stämpeln,  »Lånevilkor»  och  » Låneregler >. 



LÅNBIBLIOTEK  I  SMEDJEBACKEN. 

Smedjebackens  Länbibliotek  utsände  tr.  katalog  1868. 

(Hedemora,  Westman;  8  sid.)  Mest  svensk  och  äfven 

något  tysk  vitterhet.  Lånevilkor:  för  i  vecka  25  öre,  för 

I  dag  5  öre. 

LÅNBIBLIOTEK  I  SORUNDA. 

Sorunda  läseförbund  är  benämningen  på  en  förening 

af  allmogemän,  som  hösten  1 896  sammanslöto  sig  i  Sorunda, 

Södertörn,  i  syfte  att  inom  sin  socken  »väcka  och  under- 
hålla läslust  samt  sprida  kunskap  och  upplysning».  Enligt 

sina  stadgar  söker  nämda  läseförbund  förverkliga  detta 

syfte  genom  att  åstadkomma  och  underhålla  ett  valdt  lån- 
bibliotek, som  af  förbundets  medlemmar  afgiftsfritt  och 

af  utomstående  mot  bestämd  afgift  får  begagnas. 

LÅNBIBLIOTEK  I  SUNDSVALL. 

Lånbibliotek  i  Sundsvall,  öppnadt  den  i  Juni  18 14, 

utsände  tr.  katalog  s.  å.  (Hernösand,  Jonas  Svedbom;  18 

sid.)  och  1 816  d:o  (Gefle,  E.  G.  Löf;  16  sid.).  Historia,  po- 
litik, resebeskrifningar,  naturvetenskap  och  vitterhet.  Första 

katalogen  har  ett  avertissement,  undertecknadt :  På  Biblio- 

thek-Delägarnes  vägnar,  J.  N.  Öhrling. 
Hollnerska  Bokhandebts  Lånbibliotek  i  Sundsvall  ut- 

sände tr.  kataloger  1858,  1859  och  1862.    Mest  romaner. 
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LÄNBIBLIOTEK  I  SÖDERKÖPING. 

Petrée,  J.  P.,  utgaf  öfver  sitt  lånbibliotek  i  Söder- 

köping tr.  katalog  1871.  (Sjöling;  22  sid.)  Nästan  ute- 
slutande romaner. 

LÅNBIBLIOTEK  I  SÖDERTELJE. 

Hellman,  E.  W.,  bokbindare,  hade  på  1820-talet  i  Sö- 
dertelje  ett  lånbibliotek,  hvars  »regler  för  utlåning  af  svenska 

böcker»  1824  trycktes.  (Sthlm,  Elmén  &  Granberg;  4  opag. 

sid.)  Arsafgiften  var  5  å  10  rdr  b:ko,  beroende  på  de  lå- 
nade böckernas  antal. 

Rosander,  Fredrika,  utgaf  1883  tr.  katalog  öfver  sitt 

lånbibliotek  i  Södertelje. 

C.  Kjellmans  lånbibliotek  i  Stockholm  har  haft  filial 

får  svensk  litteratur  i  Södertelje.    Tr.  katalog  utkom  1886. 

Lundmark,  Axel,  född  1862,  bokhandlare  i  Södertelje, 
har  der  äfven  lånbibliotek,  öfver  hvilket  katalog  utkom  1893. 

Södertelje  stadsbibliotek  (»f.  d.  Södertelje  läsesällskaps 

bibliotek»)  utsände  tr.  katalog  samt  lånevilkor  1876  (Ro- 

sander, 72  sid.)  innehållande  1,039  historia,  statskun- 
skap, geografi  och  romaner,  såväl  svenska  som  danska, 

tyska,  franska  och  engelska. 

LÅNBIBLIOTEK  I  UDDEVALLA. 

Schmalensée,  Abraham  Daniel  Cederholm  von,  född 

1779,  postdirektör  i  Uddevalla,  död  1848,  hade  först  lån- 
bibliotek i  Stockholm  (se  lånbibliotek  i  Stockholm)  och 

sedermera,  från  1833,  i  Uddevalla.  Han  stämplade  sitt 

namn  å  titelblad  såsom  bokegaremärke. 

Björck,  Zacharias  Theodor,  född  i  Göteborg  1811^ 

landtmätare,  litteratör,  död  i  Norrköping  1869,  inrättade 
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ett  länbibliotek  och  läsekabinett  i  Uddevalla,  hvilket  öpp- 
nades N:o  187  Drottninggatan  d.  Vs  1834,  s.  å.  som  B. 

började  bokhandel  derstädes.  I  flere  år  förut  hade  då 
redan  i  samma  stad  ett  annat  lånbibliotek,  förmodligen  P. 

J.  Lindbohms,  funnits.  Björck  lemnade  Uddevalla  i  med- 
let af  1830-talet,  och  det  var  antagligen  hans  lånbibliotek, 

hvilket  då  öfvertogs  af  J.  F.  Hallman. 

Hallman,  Johan  Fredrik,  född  1808,  bokhandlare,  död 

1873,  utgaf  öfver  sitt  lånbibliotek  i  Uddevalla  under  tid- 

skedet 1840 — 66  ej  mindre  än  26  tr.  kataloger,  supple- 

ment inberäknade.  Ett  stort  bibliotek  af  hvarjehanda  lit- 
terär art,  mest  dock  romaner. 

LÅNBIBLIOTEK  I  UMEÅ. 

Umeå  Läse-Bibliothek  fanns  i  början  af  1800-talet.  Bok- 
egaremärke:  Umeå  L.  B.  i  guldtryck  å  permen. 

Umeå  Allm.  Läroverks  Lå7iebibliotek  utgaf  1888  tr. 

fört.    (Lindroth;  12  sid.) 

Umeå  Gymnasii-Förefting  utgaf  1890  tr.  katalog  (Nya 
Boktr.  Bolaget;  14  sid.).    Vitterhet,  historia  och  memoarer. 

LÅNBIBLIOTEK  I  UPSALA. 

Edman,  Johan  Fredrik,  född  1763,  boktryckare  (först 

i  Upsala,  sedan  i  Mariefred),  teaterförfattare,  tidningsutgif- 

vare,  död  1824,  hade  på  1790-talet  och  början  af  inne- 
varande århundrade  ett  lånbibliotek  i  Upsala.  Någon  tryckt 

katalog  har  ej  påträffats;  ej  heller  vet  man  något  om  detta 

lånbiblioteks  vidare  öden.  Måhända  skingrades  det  vid  E:s 

flyttning  till  Mariefred.  Såsom  bokegaremärke  använde  E. 
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en  större  typtrycksvignett,  hvarå  inom  en  oval  bladkrans 

läses :  N:o          uti  Joh.  Fr.  Edmans  Län-Bibliothek. 

Björnståhl,  Jacob  Gustaf.    (Se  lånbibi.  i  Stockholm.) 
Bruzelius,  Elis  Emanuel,  född  1810,  boktryckare  och 

bokhandlare  i  Upsala,  död  1842,  hade  i  nämda  stad  pä 

1830-talet  ett  lånbibliotek,  hvars  böcker  märktes  med  en 

typtryckslapp :  Tillhdrer  E.  E.  Bruzelii  Lånbibliothek.  {A71- 
hålles  att  Böckerna  ej  skadas  samt  att  de  återlemnas  snart. 

Kostar   R.  _  sk^ 

Hanselli,  Per,  född  181 5,  död  i  Upsala  1879,  var,  för- 

utom bokhandlare,  boktryckare,  bokförläggare  och  bokauk- 
tionator i  Upsala,  äfven  lånbibliotekarie  derstädes.  Tryckta 

kataloger  öfver  länbiblioteket  utkommo  1858  o.  1859.  I 

böckerna  var  infäst  ett  typtrycksblad,  innehållande  låne- 

pris och  öfriga  lånevilkor. 
Om  Hansellis  enskilda  boksamling  se  afd.  Enskilda 

Bibliotek. 

Ekeblom,  Mathilda,  utgaf  1879,  80  och  83  tr.  kataloger 

öfver  sitt  lånbibliotek  i  Upsala.  (Ed.  Berling,  Rob.  Schum- 
burg  o.  Almqvist  &  Wiksell;  resp.  38,  64  o.  84  sid.)  Mest 

romaner  på  svenska,  norska,  danska,  franska  och  engelska 

språken. 

LÅNBIBLIOTEK  I  VARBERG. 

Klebergj  J.  W,,  och  Bagge,  P.,  innehade  lånbibliotek 

i  Varberg  på  1830 — 1850-talen  och  utgåfvo  tr.  kataloger 

1836,  41  o.  50.  J.  W.  Kleberg  hade  pä  1820-talet  lån- 
bibUotek  i  Göteborg.    (Se  lånbibliotek  i  Göteborg.) 

Kindvall,  Carl  Axel,  född  1832,  folkskollärare,  sedan 

boktryckare,  bokhandlare  och  tidningsredaktör  i  Varberg, 
död  1880,  hade  äfven  lånbibUotek  i  nämda  stad  och  utgaf 

tr.  kataloger  öfver  detsamma  1862,  66  o.  72. 



Svensson,  A.  P.,  född  1845,  bokhandlare,  öfvertog  lån- 
biblioteket af  Kindvall  1876  och  utgaf  tr.  katalog  1877. 

Ar  1885  öfverlemnade  han  detsamma  till  Adolf  Kindvall. 

LÄNBIBLIOTEK  I  VENERSBORG. 

Norlin,  Gustaf  Gideon,  född  1804,  läroverkskollega  i 

Venersborg,  bokhandlare  derstädes,  död  1850,  grundade  i 

nämda  stad  ett  lånbibliotek,  hvaröfver  1845  utkom  tr.  ka- 
talog (Venersborg,  Strömberg;  36  sid.),  innehållande  historia 

och  romaner.  År  1850  upptog  han  till  delegare  F.  A. 

Zettergren.  Samma  år  utkom  tr.  katalog  öfver  G.  G. 

Norlin  &  Comp.  Lånbibliotek  (Bagge;  36  sid.)  och  i 
slutet  af  året  öfvertog  Zettergren  ensam  firman. 

Zettergren^  F.  A.,  född  181 8,  provisor,  sedan  ritlärare 

vid  Venersborgs  h.  elementarläroverk,  bokhandlare,  död 

1889,  öfvertog,  som  sagdt,  Norlinska  lånbiblioteket  i  Ve- 

nersborg 1850.  Böckerna  voro  märkta  med  en  oval  blä- 
stämpel:  F,  A.  Zettergren,  Venersborg, 

LÄNBIBLIOTEK  I  VERNAMO. 

Ouchterlony,  Hanna  Cornelia,  född  1843,  bokhandlare 

i  Vernamo,  hade  der  äfven,  under  åren  1872 — 82,  lån- 
bibliotek och  utgaf  tr.  katalog  1872  (Jönköping,  Lundgrens 

enka;  24  sid.).  Innehåller  353  n:r,  mest  romaner.  Ar  1882 

öfverlemnade  hon,  i  följd  af  sin  anslutning  till  Frälsnings- 
armén, affären  till  Amanda  och  Sigurd  Ouchterlony, 

som  följande  år  sålde  densamma  till  n.  v.  egaren  Ma- 
thilda Svanbeck. 
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LÅNBIBLIOTEK  I  VESTERVIK. 

Dahlgren^  O.  E.,  bokbindare  i  Vestervik,  öppnade 

d.  2  Januari  1835  derstädes  ett  lånbibliotek,  »innehållande 

valda  romaner  och  noveller,  utgifne  af  de  bäst  godkände 

författare».    Afgiften  2  rdr  b:ko  årligen. 

LÅNBIBLIOTEK  I  VESTERÅS. 

Svanström,  Emanuel,  gymnasii-bokauktionator  och  före- 
ståndare för  E.  Bruzelii  bokhandel  i  Vesterås,  utgaf  1820 

(Upsala,  Bruzelius)  två  blad  »Anmälan»  och  »Reglor»  ang. 
sitt  lånbibliotek  i  Vesterås.  Derefter  utkom  katalog,  enligt 

hvilken  biblioteket  bestod  af  öfver  1,000  n:r  romaner,  teater- 

pjeser,  vitterhet,  reseskildringar,  historia  m.  m. 

Björnståhl,  Jacob  Gustaf.    (Se  lånbibi.  i  Stockholm.) 
Hansson,  lånbibliotekarie  i  Vesterås,  utgaf  tr.  katalog 

1842. 

Sj Öberg f  Carl  Magnus,  född  18 19,  bokhandlare  i  Ve- 
sterås 1843— 1889,  hade  en  tid  äfven  lånbibliotek  der- 

städes och  utgaf,  1850,  tr.  katalog. 

LÅNBIBLIOTEK  I  VEXIÖ. 

Wacklin,  Carl  Fredrik,  född  i  Uleåborg  1778,  krono- 
länsman, författare  i  ekonomiska  ämnen,  död  i  Vexiö  1865, 

hade  pä  1850-talet  länbibliotek  i  sist  nämda  stad.  I  v  Nya 
Wexiöbladet»  annonserade  han  i  December  1856:  »Lån- 

biblioteket fortfar  oafbrutet  och  har  under  året  ökats  med 

öfver  200  band.  Afgift  pr  är:  3  rdr,  halfår:  1:32  och  qvar- 
tal  I  rdr,  allt  b:ko.    Wexiö  Dec.  1856.  Wacklin.» 

Vexiö  länbibliotek.  »Förteckning  öfver  böcker  till- 
hörande Wexiö  Lånbibliotek.    Lokal:  f.  d.  Ljungströmska 
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gården  i  tr.  upp»  utkom,  Vexiö,  Sporscn,  1889.  Kata- 
logen omfattar  1,037  ̂ -^  och  slutar  med  »Underrättelser 

för  låntagare».    Är  en  god  samling  litteratur  i  olika  ämnen. 

LÄNBIBLIOTEK  I  VISBY. 

Sällskapet  D.  B.  W:s  Lånebibliotek  utgaf  tr.  katalog 

1833.    (A.  Cedergren;  8  sid.). 

Molander y  Hedvig,  född  1804,  död  1863,  hade  bok- 
handel i  Visby  och  en  tid  der  äfven  länbibliotek,  hvaröfver 

1850  tr.  katalog  utkom. 

Wisby  Handtverksgilles  lånbibliotek  utgaf  katalog  1852, 

55,  72,  76.  Detta  öfvertogs  i  början  af  1880-talet  af  F. 
Segerdahl. 

Ridelius,  Caroli^ta  &  Syskon,  öppnade  lånbibliotek  i 

Visby  på  1860-talet.  Tr.  kataloger  utkommo  1876,  81  o. 
86.  En  stor  del  dupletter  såldes  i  början  af  1870-talet 
till  Klemmings  Antiqvariat  i  Stockholm  (N.  Eskilsson)  och 

ingår  nu  i  Robert  Sahlbergs  länbibliotek.  Bokegare- 
märke  i  oval  blåstämpel:  Carolifta  Ridelius  &  Sysko?t 

Lånbibliothek  Wisby. 

Segerdahl,  Fredrik,  lånbibliotekarie  i  Visby,  öfvertog, 

såsom  ofvan  nämdes,  Wisby  Handtverksgilles  lånbibliotek. 
Katalog  utkom  1884. 

LÅNBIBLIOTEK  I  VITTSJÖ. 

Privata  Lånbiblioteket  i  Wittsjd  utgaf  1865  tr.  katalog. 

{Christianstad,  Herm.  Lang;  8  sid.)  En  liten  vald  samling 

arbeten  i  religion,  naturvetenskap,  ekonomi,  juridik  och  hi- 

storia samt  några  få,  ett  dussin  ungefär,  romaner.  Läne- 
vilkoren:  för  i  är  i  kr.  50  öre;  V2  80  öre,  50  öre 
och  I  månad  20  öre. 
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LÅNBIBLIOTEK  I  ÖREBRO. 

Tor  in,  Carl  Magnus^  hade  en  tid  i  början  af  1820- 

talet  lånbibliotek  i  Örebro.    (Se  lånbibi.  i  Skara.) 

Schmidt,  IV.,  utgaf  tr.  katalog  öfver  sitt  lånbibliotek 

i  Örebro  1852.    (S.  Falk;  12  sid.)  Inneh.  273  n:r  romaner. 

Broddén,  yohan,  folkskollärare,  har  lånbibliotek  i  Öre- 

bro, N:o  58  Drottninggatan.  Detta  biblioteks  första  tillkomst 

skedde  genom  att  några  familjer  i  nämda  stad  på  1830- 
talet  öfverenskommo  att  bilda  ett  bibliotek  för  inbördes  lån 

under  namn  af  Örebro  Läsesällskap.  Sedan  detta  säll- 

skap under  en  följd  år  fortvarit,  blef  Broddén  dess  bibliote- 

karie och  öfvertog  för  egen  del  1857  biblioteket.  Tr.  ka- 
taloger utkommo  1851,  55,  57,  61,  64,  75,  78,  85  och  90 

—  de  sex  senaste  under  Broddéns  namn.  Ar  1890:5  ka- 

talog visar  1,845  ̂ -J*'  Såsom  egaremärke  användes  en  blå- 
stämpel: Joh.  Broddén  Örebro. 

LÄNBIBLIOTEK  I  ÖRNSKÖLDSVIK. 

Örnsköldsviks  Lånbibliotek  utgaf  1886  tr.  katalog. 

(Umeå,  Edv.  Lindroth;  20  sid.)    Uteslutande  romaner. 

LÅNBIBLIOTEK  I  ÖSTERSUND. 

Hollnerska  bokhandelns  låfibibliotek  i  Östersund  —  en 

filial  till  Hollnerska  affären  i  Sundsvall  —  utgaf  1857  tr. 
katalog  (Berg;  8  opag.  sid.).    Innehåller  118  n:r  romaner. 

Bröderna  Qvidhtgs  Lånbibliotek  i  Östersund  utgaf  tr. 

kataloger  1889  och  92.  (Östersunds-Postens  tr.;  resp.  32 
och  16  sid.)    Mest  romaner. 



BAPTISTE,  FREDRIQUE  ELEONORE,  födelseort 

och  -år  obekanta,  död  i  Vasa  1827,  författarinna  och 

skådespelerska,  gift  med  i)  skådespelaren  C.  H.  Smed- 

berg, 2)  teaterföreståndaren  J.  G.  Lemke,  egde  ett  lån- 
bibliotek, hvilket  hon  tycks  under  sina  konstresor  i  lands, 

orten  och  Finland  medfört,  att  döma  af  tidningsannonser  från 

början  af  innevarande  århundrade,  såsom  t.  ex.  i  Abo  Tid- 

ning 1809:  »De,  som  i  Landsorterne  veta  sig  af  under- 

tecknade mottagit  Böcker  till  låns,  behagade  dem  med  möj- 
ligast  första  inlemna  hos  mig  här  i  Abo.  F.  E.  Baptiste», 

eller  i  Bihang  till  Abo  Allmänna  Tidning  -^/s  18 10:  »Alla 
de,  som  lånt  Böcker  af  undertecknad,  behagade  med  första 

dem  återlemna  hos  Enkefru  Conditorskan  Halling,  boende 

hos  Smeden  Thunberg  på  lilla  Aningaisgatan.  De  Herrar 

isynnerhet,  som  lånt  Lorentzo,  Kloka  Mannen  i  skogen 

samt  De  gamle  Egypternas  hemligheter,  torde  dem  oför- 
töfvadt  återställa,  så  framt  de  önska  undgå  den  olägenheten 

att  se  sitt  namn,  såsom  varning  för  hvarje  Boksamlare  (Ij, 

utsatt  i  dessa  blad.    F.  E.  Baptiste.» 



\ 



NOTER 





Sid.  19.  Carl  XII.  I  enskild  ego  finnes  en  bok  hvars 
praktband  och  namnchiffer  visa  att  den  tillhört  Carl  XII  som 
kronprins:  »Samuel  Pufendorfs  Innledning  till  Swänska  Histo- 

rien». Sthm  1688.  I  denna  bok  har  han  gjort  understryknin- 
gar; så  t.  ex.  sid.  95  »I  medier  tid  wille  han  [Magnus  Ladu- 
lås] högre  skatta  de  främmandes  grundade  Dygd,  änn  sine 

Landsmänns  blåtta  Adelskap»,  och  sid.  728,  der  det  talas  om 
Gustaf  Horns  framgångar  i  Schwaben,  har  han  understrukit 
orden:  »og  klappade  Fienden  åtskillige  gånger  tappert  på 

pälsen». 

Sid.  35.  Eugenie.  Hennes  böcker  voro  märkta  E  un- 
der furstlig  krona  och  N:o,  stämpel  anbragt  medels  chablon, 

samt  med  E  (i  flera  varianter)  med  furstlig  krona  i  guld  å 
permen.  En  del  af  hennes  boksamling  såldes  enligt  skrifven 

förteckning  å  bokauktionskammaren  i  Stockholm  den  15  Ja- 
nuari 1890. 

Sid  41.  Kongl.  Biblioteket.  Uppgiften  om  platserna  för 
bibliotekets  inhysande  efter  slottsbranden  1697  rättas  således: 
det  inhystes  först  i  grefve  Lillies  hus  vid  dåv.  Norrmalmstorg 

(1697 — 1702),  derpå  i  Bondeska  huset,  nuv.  rådhuset  (1702 
— 1730)  och  slutligen  i  grefve  Pehrs  hus  på  Helgeandsholmen 
(1730— 1768).    (Medd.  af  d:r  E.  W.  Dahlgren.) 

Sid  56.    Svenska  Akademiefis  Bibliotek.    Den  del  deraf, 
som  omfattar  språkvetenskap  och  äldre  svensk  litteratur,  är  f.  n. 

28 
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öfverflyttad  till  Lund  för  att  begagnas  af  redaktionen  af  Sven- 
ska Akademiens  ordbok.  Den  obetydliga  återstoden  af  bib- 

lioteket förvaras  i  dess  hus  vid  Skeppsbron. 

Sid.  59.  K.  Svenska  Vetenskapsakademiens  Bibliotek. 
Rad.  3  nedifr.  står:  Ekebergs  BibliotJiec  Doneras,  skall  vara: 

Ekebergs  Bibliothec  donerat.  —  Angående  denna  donation 
till  K.  Vetenskapsakademien  läses  i  dess  Dagbok  för  år 
1778  följande,  under  d.  18  Februari: 

»Uplästes  Herr  Cammarherren  Baron  Carl  Henrik  Ugglas 
Bref  af  d.  10  Febr.  till  Secret.  Wargentin,  hvaruti  han  för- 

säkrar att  Dess  Boksamling,  bestående  mäst  af  Böcker  uti 
Svenska  Historien,  skall  efter  hans  död  tillfalla  K.  Academien. 

Catalogue  på  Böckerne  af  honom  sjelf  skrifven  och  under- 
tecknad med  dess  anborna  sigill,  medföljde  och  uppvistes. 

Kongl.  Academien  fägnade  sig  häröfver  och  befalte  Secretera- 
ren  förklara  igenom  Bref  dess  fullkomliga  tacksamhet  för  et 
så  hederligt  tilbud.» 

Redan  under  sin  lifstid  öfverlemnade  Uggla  allt  emellanåt 

böcker  af  ofvannämda  donation  till  akademien.  (Se  Rosen- 
hane, Anteckn.  hörande  till  K.  Vet.  Ak:s  Hist.,  Sthm  181 1, 

sid.  62.)  —  Från  och  med  1784  blefvo  alla  gåfvor  till  Aka- 
demiens bibliotek  införda  i  sista  qvartalet  af  hvarje  volym  af 

akademiens  handlingar.  —  Ugglas  donation  gälde  endast  det 
bibliotek  han  hade  förvaradt  på  sin  egendom  Ekeberg  i  Lill- 
kyrka  socken,  Nerike.  Då  akademien  numera  bortskänkt  till 
Kongl.  Biblioteket,  Göteborgs  Stadsbibliotek  m.  fl.  alla  ej 
naturvetenskapliga  arbeten,  så  finnes  litet  eller  intet  qvar  af  de 
böcker  Uggla  donerade.  K.  Vetenskapsakademiens  bibliotek 
är  n.  m.  uteslutande  naturvetenskapligt.  Volymantalet  anslås 

nu  (1897)  till  öfver  80,000  samt  30,000  småskrifter.  I  hand- 
skriftsamlingen som  förnämligast  består  af  svenska  naturfor- 

skares brefsamlingar  och  skrifter  märkas  Svedenborgs  och 

Berzelii  manuskripter.  —  Anslaget  till  köp  och  bindning  ut- 
går sedan  1886  med  10,000  kronor  årligen.  —  Biblioteken 

disponerar  i  akademiens  hus  21  större  och  mindre  rum;  den 
matematisk-astronomiska  afdelningen  förvaras  på  Observato- 
rium,  den  meteorologiska  på  meteorologiska  centralanstalten 
och  trädgårdslitteraturen  på  Bergielund.  —  Till  de  sid.  59 
omnämda  Ex-libris  må  läggas  en  stämpel  hvarmed  böckerna 
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numera  märkas,  sedan  d:r  E.  W.  Dahlgren  blifvit  biblioteka- 
rie: Omkring  en  bevingad  krönt  glob  med  tre  kronor, 

belyst  af  en  strålande  stjerna,  läses:  K.  Vetenskaps- 
Akademiens  Bibliotek  *  Stockholm  *  (Rund  violett  stämpel 
anbringad  å  försittsblad  eller  titelblad). 

Sid.  60.  K.  Vitter  hets  Historie  och  Antiqvitets  Akade- 
miens Bibliotek.  De  under  Kongl.  Vitterhets  Historie  och 

Antiqvitets  Akademiens  inseende  stälda  samlingarne  omfatta 
följande  fyra  afdelningar:  i.  Statens  historiska  museum,  som 
är  afsedt  att  bevara  minnen  af  kulturutvecklingen  i  Sverige 
och  omfattar  en  samling  af  svenska  arkeologiska  och  historiska 

föremål  jemte  en  mindre  samling  främmande  fornsaker,  tje- 
nande  till  jemförelse  med  och  belysning  af  de  svenska.  2. 

Kongl.  Myntkabinettet  eller  statens  samling  af  mynt  och  me- 
daljer, svenska  och  utländska.  3.  Det  i  samband  med  statens 

historiska  museum  stående  Antiqvariskt-topografiska  arkivet,  i 
hvilket  inordnas  anteckningar  om  och  bilder  af  förhistoriska 

och  historiska  minnen.  4.  Biblioteket  (nu  16,000  voll.),  in- 
nehållande företrädesvis  arkeologisk  och  numismatisk  littera- 

tur. —  Kongl.  Majits  förnyade  nådiga  stadgar  för  dess 
Vitterhets  Historie  och  Antiqvitets  Akademi  blefvo  gifna  den 
17  Oktober  1890.  —  I  Riksantiqvariens  berättelse  för  1892 
(Bihang  till  K.  Vitt.  Hist.  o.  Ant.  Ak:s  Månadsblad  1893) 
säger  han  att  V.  H.  o.  Ant.  Ak.  stod  i  bytesförbindelse  med 

330  sällskap  och  institutioner.  Antiqvarisk-topografiska  arki- 
vet bestod  af  textafdelning  ordnad  i  1,295  portföljer  samt  en 

planschafdelning,  upptagande  8,174  n:r.  Antiqvarisk-numis- 
matiska  biblioteket  var  länge  i  främsta  rummet  ett  numisma- 
tiskt  bibliotek  och  den  numismatiska  afdelningen  var,  säger 

han,  ännu  utmärkt,  ehuru  den  under  den  senaste  tiden  ej  kun- 
nat kompletteras  med  flera  vigtiga  arbeten,  för  hvilkas  inkö- 

pande medel  saknats.  Från  år  1871  börjades  arbetet  med  att 
skapa  ett  arkeologiskt  bibliotek,  som  behöfdes  för  den  allt 
mer  utvecklade  verksamheten  inom  fornkunskapens  områden. 

Sid.  63.  K.  Landtbruks-akademiens  Bibliotek.  Inbundne 
böcker,  häften  och  broschyrer  uppgå  enligt  bibliotekariens, 
kapten  C.  Nauckhoffs,  uppgift  till  10,000.  Biblioteket  åtnjuter 
1,300  kr.   årligt  anslag.    I  de  bundna  böckerna  infästes  en 
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typtryckslapp :  Kongl.  Landtbruks  Akademiens  Bibliotek  Afd. 
.__  och  å  ryggen  stämplas  K.  L.  A.  under  krona. 

Sid.  64.  K.  Akademiens  för  de  fria  konsterna  Bib- 
liotek. Uppgiften  om  detta  ändras  sålunda:  Antalet  böcker 

utgör  nu  (1897)  omkr.  2,000  verk  i  4,000  band  samt  gravy- 
rer och  handteckningar  omkr.  11,000  blad,  deraf  1,700  por- 

trätter i  band.  —  Till  katalogen  1880  har  utkommit  Supple- 
ment för  1881 — 1890.  —  Årliga  anslaget  omkr.  1,000  kr.  — 

Biblioteket  är  tillgängligt  tre  dagar  i  veckan. 

Sid.  82.  K.  Carolinska  Institutets  Bibliotek.  Bland  se- 

nare donationer  märkas  företrädesvis  Magnus  Huss'  boksam- 
ling samt  betydande  gåfvor  af  C.  G.  Santessons  och  Hj. 

Abelins  sterbhus  samt  af  G.  von  Diiben  och  P.  Wising  m.  fl. 

—  Som  biblioteksmärke  begagnas  dels  en  äldre  rund  metall- 
stämpel: KONGL:  CAROLINSKA  INSTITUTET  omkring 

MEDICO  CHIRURG.  dels  en  nyare  oval  kautschukstämpel: 
KAROLINSKA  MEDIKO-KIRURGISKA  INSTITUTET.  — 
Sedan  189I  åtnjuter  institutet  ett  särskildt  anslag  för  böckers 

inköp  och  bindning  af  4,000  kronor  årligen.  Inköpen  be- 
stämmas af  en  biblioteksnämnd  bestående  af  6  bland  institu- 

tets lärare  och  bibliotekarien. 

Sid.  84.  K.  Veterinär- Institutets  Bibliotek.  Volyman- 
talet uppgår  f.  n.  i  det  närmaste  till  9,900,  hvartill  kommer 

en  mängd  tidskrifter. 

Sid.  85.  Tekniska  Högskolans  Bibliotek.  Volymantalet 
uppgår  nu  (1897)  till  23,600,  Katalog  för  år  1848  utkom, 
Sthm  P.  A.  N.  &  S.,  1849.  Supplement  för  1849 — 1853, 
utkom,  Sthm  Hörb.  tr.,  1854.  Tillväxt-katalog  1854 — 1887, 
utkom,  Sthm  Beckman,  1889.  Efter  1887  äro  årsförtecknin- 
gar  skrifna  för  hvarje  år.  —  Biblioteket  har  i  årsanslag 

3,500  kr. 

Sid.  89.  Tekniska  Skolans  Bibliotek.  Detta  omfattar, 
förutom  biblioteket,  omkr.  10,000  band,  25  å  30,000  plan- 

scher för  konstindustri  och  arkitektur  att  användas  vid  under- 
visning och  för  besökande.    Årsanslaget  är  1,500  kr.  Vid 
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inbindning  stämplas  böckerna  i  ryggen  med  en  stämpel  T  S 
i  monogram. 

Sid.  92.  Stockholms  södra  latinläroverks  bibliotek.  Detta 
innehåller  2,050  katalogiserade  arbeten. 

Sid.  102.  K.  Krigsarkivet  och  Generalstabens  Biblio- 
tek. I  krigsarkivet  förvaras  å  historiska  afdelningen 

handlingar  rörande  Sveriges  krig,  för  äldre  tider  skäligen 
sparsamma,  men  från  och  med  midten  af  förra  århundradet 
synnerligen  talrika;  arkiven  för  nu  befinthga  regementen,  upp- 

gående för  samma  regemente  ofta  till  flera  hundra  nummer; 
handlingar  rörande  öfver  500  i  utlandet  värfvade  regementen 
i  svensk  tjenst  o.  s.  v.  Den  biografiska  afdelningen 
innehåller  redan  uppgifter  om  öfver  30,000  personer  ordnade 
i  bokstafsföljd.  Den  administrativa  afdelningen  inne- 

håller handlingar  rörande  härens  förvaltning  från  äldsta  tider 
till  1 81 5.  Arkivet  har  att  glädja  sig  åt  ett  ständigt  växande 
antal  besök,  f.  n.  omkr.  500  om  året.  Det  förestås  af  krigs- 
arkivarien  med  biträde  af  tillfälligt  tjenstgörande  officerare. 
Krigshistoriska  afdelningen  har  till  ändamål  att  behandla 
Sveriges  krigshistoria  med  stöd  af  de  arkivhandlingar,  som 
finnas  i  krigsarkivet  eller  från  annat  håll  kunna  anskaffas. 

Den  har  hittills  plägat  utgöras  af  minst  2  generalstabsoffice- 
rare utom  afdelningschefen.  Å  trycket  har  utgifvits  Sveriges 

krig  åren  1808  och  1809,  2  delar,  samt  2  häften  medde- 
landen. Dessutom  har  å  denna  afdelning  utförts  den  gransk- 

ning af  inskrifterna  å  arméens  fanor,  hvilken  ligger  till  grund 
för  den  s.  k.  fankommiténs  betänkande.  Afdelningen  har  der- 
jemte  utfört  en  mängd  forskningar,  som  hittills  icke  blifvit 
ofienthggjorda. 

Enligt  Generalorder  d.  31  Dec.  1894,  n:o  1,389,  är 
Generalstabens  bibliotek  förenadt  med  militärstatistiska  afdel- 

ningen; den  boksamling,  som  enligt  reglementet  för  krigs- 
arkivet skall  finnas  inom  detta  arkiv,  redovisas  såsom  tillhö- 

rig biblioteket.  Senare  åren  hafva  omkring  1,500  kr.  årligen 
varit  anslagna  för  detsamma.  Närvarande  volymantalet  upp- 

går till  22,500.  Supplementskatalog  n:o  2  och  n:o  3  öfver 
Generalstabens  böcker  utkommo  Sthm  1893  och  1895. 

Sid.  108.  K.  Statistiska  Centralbyråns  Bibliotek.  Detta 
omfattar  nu   28,000   arbeten.    Årligen   inkommer  från  alla 



länder,  t.  o.  m.  China  och  Japan,  statistiskt  tryck.  Bibliote- 
ket åtnjuter  1,500  kr.  årligt  anslag. 

Sid.  112.  Fortifikations- Biblioteket.  Detta  innehåller  f.  n. 
omkr.  4,500  voll.  Någon  katalog  har  ej  utkommit  sedan 
1876,  men  ett  supplement  är  under  utgifning. 

Sid.  114.  K.  Krigsakademiens  ä  Carlberg  Bibliotek. 
På  grund  af  utgallring  har  volymantalet  på  senare  tid  för- 
minskats. 

Sid.  116.  K.  Svea  Lifgardes  Bibliotek.  Volymantalet 
uppgår  f.  n.  till  1,850. 

Sid.  120.  K.  Svea  Artilleriregementes  Bibliotek.  Upp- 
giften om  detta  (500  voll.)  gäller  för  10  år  tillbaka,  det  har 

sedan  dess  ökats  till  2,300  voll.  Grunden  till  biblioteket 
synes  vara  lagd  genom  den  boksamling  som  generaladjutanten 
Carl  Gideon  Sinclair,  år  1801,  öfverlemnade.  Boksamlingen 
har  ökats  dels  genom  gåfvor  och  dels  genom  inköp  för  till 
detsamma  anslagna  medel. 

Sid.  128.  K.  Sjökarteverkets  Bibliotek.  Uppgiften  om 
detta  rättas  således:  Biblioteket  omfattar  1,440  verk  och  dess 
samling  af  utländska  sjökort  uppgår  till  5,950  st.  Under 
sista  årtiondet  ha  samlingarne  ökats  rätt  ansenligt,  men  äfven 
en  hel  del  föråldrade  ex.  utgallrats. 

Sid.  129.  Flottans  arkiv.  På  förfrågan  om  detta  arkivs 
nuvarande  skick  har  arkivarien  Harald  Sandahl  lemnat  föl- 

jande meddelanden  (^'^/ö  1897): 
Angående  arkivets  historia  hänvisas  till  Historisk  Tid- 

skrift årgången  1886.  Antalet  band  (konvolut  finnas  ej  nu- 
mera) hafva  sedan  1886  ökats  med  omkr.  7,000  och  utgöra 

nu  närmare  36,000.  Hyllfackens  sammanlagda  längd  utgör 
omkr.  2  kilometer.  Arkivet  sorterar  närmast  under  Stations- 
befälhafvaren.  Sedan  förvaltaren  H.  Sandahl  d.  i  Okt.  1892 
öfvertog  arkivets  ordnande  har  dess  uppställning  helt  och 
hållet  förändrats  så  att  forskningar  kunna  lättare  försiggå. 
Dock  har  samma  plan  som  omnämnes  i  Historisk  Tidskrift 
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1 886  följts,  i  afseende  på  hufvudgrupper  och  underafdelnin- 
gar.    Arkivet  omfattar  följande  handlingar: 

A.  Skeppsgårdshandlingar  (1541  — 1640).  Katalogiserade. 
B.  Kgl.  Bref,   resolutioner  och  generalorder  (1640 — 1859). 

Katalog  håller  på  att  upprättas. 

C.  Reglementen  och   instruktioner  (1569 — närvarande  tid). 
Ej  katalogiserade. 

D.  Öfverstyrelsens  handlingar: 
Protokoll  (1647 — 1859). 
Registratur  (1630  — 1859). 
Diarier  (1636 — 1859). 
Ank.  Handlingar  (1635 — 1859). 
Kontrakter  (1642 — 1888). 
(Samtlige  föregående  handlingar  katalogiserade.) 
Liqvider  och  räkenskaper  (1642 — 1888).    Ej  kata- 
logiserade. 

Å  efterföljande  handlingar  är  ingen  katalog  ännu  upp- 
rättad, med  undantag  för  afdelningen  Q,  men  alla  handlingar 

äro  uppstälda  och  ordnade  i  sina  respektive  hufvudgrupper 
och  underafdelningar : 

E.  Amiralitetskammarrättens  handlingar  (1698 — 1792). 
F.  Arméns  flottas  kammarrätt;  finnes  ej  några  hand- 

lingar. 
G.  Kommitéers   och    kommissioners   handlingar  (1684 

—  1794). 
H.  Karlskronas  stations  handlingar,  mest  räkenskaper, 

förrådsredogörelser  och  sjöexpeditioner  (1687 — 1889). 
y.    Stockholms  stations  handlingar  (1722 — 1889). 
K.    Göteborgs  och  Malmö  eskadrars  handlingar  (1740 

—  1870). 

Z.    Landskrona  eskaders  handlingar  (1806 — 181 7). 
M.    Finska  eskaders  handlingar  (1749 — 1808). 
N.  Stralsunds  eskaders  handlingar.  (Oaktadt  eskadern 

ej  inrättades  förr  än  1791  har  dock  alla  handlingar  rörande 
sjöfolkskommendering  i  Pommern  förlagts  till  denna  afdelning, 
hvarföre  handlingar  finnas  från  164 1 — 1808.) 

O.    Båtsmanshållets  handlingar  (17 10 — 181 7). 
F.    Prisverket  (17 10 — 181 7). 
Q.  Meritförteckningar  omkr.  4,000  alfabetiskt  ordnade 

samt  katalogiserade. 
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Ji.    Diverse  handlingar  (1646  — 1813). 
S.    Lotsverkets  handlingar  (1614  — 1880). 
T.    Sjökar teverkets  handlingar  (1809 — 1851). 
U.    Amiralitets-inqvarteringskassans    handlingar    1749 — 

1797)- 
W.  Handlingar  rörande  skolorna  vid  stationerna,  nyss 

inkomna. 

Sid.  130.  Riksdagens  Bibliotek.  Till  Förteckning  öf- 
ver  Riksdagens  Bibliotek  1890  (Sthm,  Haeggstr.  1890, 
594  sid.)  har  utkommit  Tillägg  N:o  i  (Sthm,  Haeggstr. 
1894.  168  sid.)  och  Tillägg  N:o  2  (Sthm,  Haeggstr.  1897, 
140  sid.)  Första  och  Andra  kammaren,  Statsutskottet,  Kon- 

stitutionsutskottet samt  Riksdagens  särskilda  utskott  hafva  sina 
särskilda  mindre  bibliotek. 

Sid.  134.  Allmänna  institutets  för  döf  stumma  och  blinda 
bibliotek  å  Manilla.  Biblioteket  som  förvaras  i  direktions- 

rummet uppgår  till  närmare  2,000  n:r  mest  äldre  döfstum- 
litteratur,  äfven  något  af  den  nyare;  facktidskrifter  samt  års- 
redogörelser  för  in  och  utländska  abnormskolor. 

Sid.  148.  Sveriges  Geologiska  undersöknings  Bibliotek. 
Anslaget  till  biblioteket  och  samlingarne  utgör  1,700  kr., 
deraf  omkr.  1,500  till  biblioteket. 

Sid.  149.  Läkaresällskapets  Bibliotek.  »Förteckning  på 
Svenska  läkaresällskapets  boksamling»  utkom  Sthm  1820,  116 
sid.  »Fortsättning»  med  fortsatt  paginering,  slutande  med  sid. 
246,  utkom,  Sthm  1825.  Någon  tryckt  förteckning  har  sedan 
ej  utkommit.  Biblioteket  omfattar  egentligen  medicinsk  litte- 

ratur, företrädesvis  tidskrifter,  som  erhållas  i  utbyte  mot  säll- 
skapets tidskrift  »Hygiea»  eller  särskildt  inköpas.  Genom  in- 

köp, hvarför  sällskapet  använder  2,000  kronor  årligen,  anskaf- 
fas företrädesvis  sådana  tidskrifter,  som  ej  hållas  af  Karolin- 
ska institutet.  Biblioteket  räknar  11,000  band  (ej  20,000 

som  origtigt  uppgifvits)  och  hålles  tillgängligt  3  eftermiddagar 
i  veckan.  Sällskapets  förvärf  af  utländsk  littetatur  återfinnes 

i  den  årligen,  för  biblioteken  gemensamma,  utkommande  Acces- 
sionskatalogen. 



Sid.  149.  Farmaceutiska  Institutets  Bibliotek.  Detta  in- 
nehåller f.  n.,  förutom  ett  par  hundrade  dissertationer,  omkr. 

2,500  band.    Årsanslaget  utgör  omkring  600  kr. 

Sid.  151.  Farmaceutiska  föreningens  Bibliotek.  Detta 
innehåller  f.  n.,  förutom  ett  hundratal  dissertationer,  omkr. 
1,400  band. 

Sid.  151.  Stockholms  Läsesalong.  Katalog  och  supple- 
ment utkommo  1883.  YtterHgare  supplement  1886.  Ny  ka- 
talog i  2  delar  för  svensk  och  utländsk  literatur  utkom  1894. 

—  Om  Läsesalongen  se  en  uppsats  af  Eva  Fryxell  uti  »Svensk 
Tidskrift»  1894  sid.  419 — 428:  »En  kulturbild.  Tillkomsten 
och  utvecklingen  af  Stockholms  Läsesalong».  Uppsatsens  af- 
slutning  må  citeras:  »Läsesalongen  är  i  själfva  verket  en 
viktig  bildningsanstalt  för  vår  hufvudstad.  Stängdes  den,  så 
funnes  i  Stockholm  ej  ett  enda  ställe,  där  man  hade  tillfälle 
att  på  samma  plats  läsa  Skandinaviens  och  utlandets  nyaste 
litteratur  samt  dagliga  och  periodiska  press.» 

Sid.  153.  Pedagogiska  Biblioteket  i  Stockholm.  Första 
förslaget  om  bibliotekets  upprättande  väcktes  våren  1883  inom 
styrelsen  för  Stockholms  läraresällskap.  Det  vann  dess  bifall 
och  framlades  för  sällskapet  vid  dettas  sammanträde  den  29 
September  samma  år.  Sällskapet  beslöt  att  uttala  sig  för  önsk- 

värdheten af  ett  pedagogiskt  biblioteks  upprättande  i  Stock- 
holm, att  verka  för  detsamma  samt  att  uppdraga  åt  sin  sty- 

relse att  för  företagets  bringande  till  stånd  vidtaga  nödiga 
åtgärder.  Följande  år  upptogs  af  förberedande  arbeten  med 
att  skaffa  penningemedel  samt  böcker.  Vid  det  allmänna 
svenska  läraremötet  i  Stockholm  sommaren  1884  blef  företaget 
varmt  förordadt  af  en  för  frågans  utredning  tillsatt  kommité 
samt  af  mötet  sjelft.  Till  lokal  för  biblioteket  uppläts  hyres- 
fritt  en  obegagnad  lägenhet  uti  Jakobs  allmänna  läroverks 
hus.  Regeringsgatan  79.  Den  utgjordes  af  en  större  lärosal 
med  tillhörande  tambur.  Denna  lokal  innehar  biblioteket  fort- 

farande. Derjemte  har  åt  detsamma  från  och  med  1888  upp- 
låtits en  bredvidliggande  lägenhet  af  samma  storlek,  äfvenledes 

bestående  af  en  lärosal  med  tillhörande  tambur.  Biblioteket 

öppnades  för  allmänheten  den  14  Januari  1885.    De  gåfvor 

—  441  — 



biblioteket  erhållit  hafva  kommit  från  många  olika  håll.  Myc- 
ket har  blifvit  skänkt  af  författare,  utgifvare  eller  förläggare. 

Betydande  samlingar  hafva  erhållits  från  k.  ecklesiastik-  och 
justitie-departementen;  fullmäktige  i  riksgäldskontoret  hafva 
lemnat  riksdagstrycket,  hvilket  delvis  är  af  ganska  stort  peda- 

gogiskt intresse.  Värderika  saker  hafva  —  till  största  delen 
genom  k.  utrikes-departementets  bemedling  —  kommit  från 
norska  och  danska  kultusministerierna,  från  franska  undervis- 

ningsministeriet samt  andra  utländska  myndigheter.  En  mängd 
enskilda  personer  hafva  lemnat  värdefulla  gåfvor.  Det  mesta 
af  den  svenska  litteratur  biblioteket  innehåller  har  det  erhållit 

som  gåfva.  Det,  som  inköpes,  är  till  största  delen  utländsk 
litteratur.  Vid  sitt  öppnande  omfattade  biblioteket  2,855  band, 
i  närvarande  stund  omkring  14,600.  En  tryckt  katalog  öfver 
biblioteket  håller  på  att  utgifvas,  deraf  utkom  1891  första  häftet; 
2:a  häftet  utkom  1897.  Bibliotekets  årliga  förvärf  af  utländsk 
litteratur  förtecknas  sedan  1890  i  den  från  kungl.  biblioteket 
utgifna  accessionskatalogen.  Brandförsäkringssumman  är  20,000 
kronor.  Föreståndare  för  biblioteket  har  alltifrån  dess  grun- 

dande varit  läroverkskollegan  d:r  N.  G.  W.  Lagerstedt.  Bib- 
liotekarie är  fröken  Laura  Löwenhjelm.  (Utdrag  ur  tryckt 

berättelse,  Sthm  1897.) 

Sid.  153.  Societetens  Bibliotek.  182 1  utkom  auktions- 
katalog med  titel:  »Förteckning  på  Societetens  (i  Grefl.  Bon- 

deska huset)  Boksamling  som  kommer  att  försäljas  på  Stock- 
holms Bok-Auctionskammare  i  början  af  Maj  månad  år  182 1.» 

Förteckningen  omfattade  332  n:r,  deraf  121  kartor  och  glo- 
ber.   Det  öfriga  mest  tidningar  och  riksdagsprotokoller. 

Sid.  154.  Uppfostringssällskapets  Bibliotek.  Detta  är 
omständligt  beskrifvet  i  Collectio  Gjörwelliana  (sid.  59 — 
65).  Det  bestod  af  minst  10,000  särskilda  böcker  och  skrifter 
samt  förvarades  uti  »borgmästaren  01.  Forsbergs  hus  på  Kongs- 
eller  Stora  Nygatan  n:o  121».  Sällskapet  hade  en  boklåda, 
antagligen  i  samma  hus  som  dess  bibliotek.  Annonser  om 
böcker  som  der  funnos  till  salu,  dels  med  dels  utan  Gjörwells 
namn  under,  läses  i  Post  Tidningar  1781. 

Sid.  156.  Litteratur- Sällskap  et.  Detta  stiftades  år  184 1. 
I  en  del  af  dess  böcker  var  å  permen  inklistradt  ett  blad 
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med  rubrik  »Litteratur-Sällskapets  Athenaeum»  h vilket  innehöll 
»Stadga  för  Utlåningen»  och  var  undertecknad:  Stockholm 
d.  2  9  Dec.  1847.  Styrelsen.  För  de  böcker  som  blifvit 
skänkta  användes  en  särskild  stämpel,  framställande  en  med 
band  omlindad  tjock  lagerkrans,  inuti  hvilken  läses:  Skänkt 

af  och  gifvarens  namn  derefter  inskrifvet.  —  Eva  Fryxell 
lemnade,  i  sin  uppsats  i  »Svensk  Tidskrift»  1894  (sid.  419 

o.  f.)  öfver  »Stockholms  Läsesalong»,  en  historik  öfver  Litte- 
ratur-Sällskapet och  dess  Atheneum.  »Hur  gagnande 

och  lysande  'Litteratur-Sällskapets'  verksamhet  än  var,  åsyftade 
och  motsvarade  den  dock  icke  en  större  allmänhets  bildnings- 
behof.  Sällskapet  utgjorde  en  sluten  krets,  ett  slags  klubb, 
och  i  dess  läselokal,  som  blott  bjöd  på  den  dagliga  och  pe- 

riodiska pressens  alster,  saknades  den  egentliga  litteraturen.» 

Sid.  157.  Bildnings  Cirkelns  Bibliotek.  Kataloger  öfver 
biblioteket  utkommo  1849,  och  1854.    Utom  den  här 
omnämda  bokstämpeln  användes  två  andra:  en  betydligt  min- 

dre, utan  allseende  ögat  och  med  en  krans  som  skiljer  om- 
skriften  från  solen,  och  en  som  har  utseende  af  en  sol  om- 

kring hvars  strålar  synes  en  hopflätad  krans  och  rundt  om 
denna  läses:  Bildnings-Cirkeln  i  Stockholm. 

Sid.  158.  Sto7'a  Sällskapets  Bibliotek.  Enligt  »Förteck- 
ning öfver  Sällskapets  Boksamling:^  (Sthm  1896,  85  sid.)  upp- 

rättad af  d:r  Hj.  Gullberg  i  Nov.  1896,  utgjorde  biblioteket 
då  2,400  olika  arbeten  af  hvilka  290  äro  tryckta  på  franska 
språket,  215  på  danska,  115  på  tyska,  70  på  engelska,  6  på 
latin  och  3  på  italienska. 

Sid.  158.  Lilla  Sällskapets  Bibliotek.  Sällskapets  »böc- 
ker i  åtskilliga  ämnen»  såldes  efter  tryckt  förteckning  (Sthm 

Hierta  1842,  48  sid.)  å  Stockholms  Bokauktionskammare  den 
12  Oktober  1842. 

Sid.  165.  Teosofiska  Samfundets  Bibliotek.  Samfundet 
organiserades  på  nytt  d.  27  Aug.  1895  och  nämnes  nu:  Sven- 

ska Teosofiska  Samfitndet.  Det  hade  d.  i  Juni  1897  14 
loger  med  281  medlemmar.  Samfundet  hyr  läsesalong  och 
rum  för  bibliotek  i  huset  N:r  28  Sturegatan.    Biblioteket  in- 
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nehåller  nu  öfver  i,ooo  band.  I  böckerna  infästes  en  typ- 
tryckslapp  Tillhör  Svenska  Teosofiska  Samfundet  N:r.^. 
Samfundet  idkar  sjelfständig  bokförläggareverksamhet  och  ut- 
gifver  en  tidskrift  Theosophia. 

Sid.  171.  Patent-  och  Registreringsverkets  Bibliotek. 
Förutom  patentbeskrifningar  omfattar  det  6,000  band.  Års- 
anslaget  omkr.  3,600  kr. 

Sid.  174,  Kristliga  Föreningens  af  Unge  män  biblio- 
tek. Tryckt  »Biblioteks-Katalog  upprättad  af  Alfred  B.  Nils- 
son Föreningens  bibliotekarie»  utkom,  Sthm  Palmqv.  aktb. 

1897,  94  sid.  Vid  titelbladet  är  bibliotekets  nyligen  kompo- 
nerade Ex-libris  återgifvet.  Efter  förteckningen  följer  en 

»Önskelista». 

Sid.  181.  Domkapitlets  i  Upsald  Bibliotek.  I  Upsala 
ärkebiskopshus  funnos  arbeten  af  Thomas  ab  Aquino,  Nico- 
laus  Bayard,  Petrus  Lombardus  o.  a.  Inventariet  öfver  ärke- 

biskopshusets i  Upsala  tillhörigheter  är  aftryckt  i  Peringschiölds 
Monum.  Upl.  II:  313. 

Sid.  182.  Upsala  Universitetsbibliotek.  I  Sv.  Mercu- 
rius  Dec.  1764  sid.  938  läses:  »Det  Academiska  Biblioteket 
i  Upsala  är  både  det  största  och  bästa  i  Sverige.  Det  be- 

står ungefär  af  40,000  band.  Till  Academiens  heder  och  den 
studerande  ungdomens  nytta  skall  dess  Catalog  af  trycket  ut- 
gifvas.  Den  inrättas  efter  Bodlejanska  Catalogen  i  Oxford; 
och  arbeta  derpå  dageligen  Amanuenserne,  Hr  Mag.  Joh.  Nic. 
Hageman  och  Hr.  Mag.  Lars  Hallencreutz,  som  begge  äga  ej 
mindre  skickelighet,  att  tjena  vid  ett  bibliotek,  än  de  genom 
flit  densamma  ådagalägga.»  —  Catalogus  Librorum  Im- 
pressorum  Bibliothecse  Regise  Academiae  Upsaliensis. 

Ups.  1 8 14,  4:0,  omfattar  tryck  endast  till  1796.  —  Dupplet- 
ter  ur  Upsala  bibliotek  hafva,  enligt  tryckta  förteckningar, 

sålts:  1792;  d.  V4  1796;  d.  ̂ Vio  1804  (en  större  samling); 
Oktober  1810  enligt  anonyma  förteckningar  med  n:ris  i,  2, 
3,  4.  De  katalogiserade  böckerna  i  sist  nämda  förteckningar 

synas  ej  uteslutande  hafva  tillhört  Upsala  bibliotek.  —  Den 
samling  orientalisk  litteratur  som  skänktes  af  Orientalistkon- 
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gressen  upptager  en  hyll-längd  af  70  meter.  Om  de  d)T:bar 
förvärf  af  orientalisk  litteratur,  deribland  grekiska,  armeniska 
och  kaldeiska  manuskript  från  500-,  900-,  1000-  o.  1300-talen 
genom  gåfvor  af  åtskilliga  personer,  se  Ups.  Universitet 
1872— 1897  II:  52  och  N.  Bagl.  Alleh.  1889  o.  76 
1 89 1.  Om  en  märkvärdig  orientalisk  handskrift,  »Bevis  för 
Muhameds  profetdöme»,  från  1 000-talets  början  (som  skäntes 
till  biblioteket  af  Lovisa  Ulrika)  hvars  rätta  titel  och  författare 

först  nu  blifvit  upptäckta,  se  Sv.  Dagbl.  ̂ ji  1891.  —  Om 
förvärfvet  af  professor  Adam  Afzelii  efterlemnade  handskrifna 

anteckningar,  se  Vårt  Land  ̂ Vn  1892  och  Ups.  Universi- 
tet 1872 — 1897  II:  52. 
I  Upsala  Universitet  1872 — 1897  Festskrift  med 

anledning  af  Konung  Oscar  II:s  tjugofemårs  rege- 
ringsjubileum lemnade  bibliotekarien  Claes  Annerstedt 

(II:  41 — 66)  en  historik  öfver  biblioteket  slutande  med  för- 
teckning öfver  »Litteratur  rörande  Universitetsbiblioteket». 

(Jfr  Warmholtz  9266 — 9272.)  Bibliotekets  bokförråd  uppgår 
nu  till  300,000  band.  Hyll-längden  utgör  12,000  meter. 
Åren  1882 — 1895  har  staten  lemnat  ett  årsanslag  å  15,000 
kronor  och  universitetet  2,025  hvartill  kommit  extra  in- 

komster och  donationsräntor  hvilka  1894  uppgingo  till 
3,257:  58;  1895:  3,521:  03;  1896:  3,415-  88.  Fr.  o.  m. 
1896  är  statsanslaget  höj  dt  till  24,000  kr. 

Sid.  191.  Gyllenhjelmska  Biblioteket.  Såsom  bokegare- 
märke  användes  en  enkel  typtryckslapp :  N:o...  fol.  [4:0,  8:0, 
12:0].    GYLLENHJELMSKA  BIBLIOTHEKET. 

Sid.  215.  Lunds  Universitetsbibliotek.  Uti  Lunds  Uni- 
versitets festskrift  med  anledning  af  konung  Oscar  II:s  tjugu- 

femårsjubileum:  »Lunds  Universitet  1872 — 1897  af  Elof  Teg- 
nér» (Lund,  Gleerup  1897,  350  sid.  4:0)  förekommer  sid.  147 

— 168  en  uppsats  öfver  universitetsbiblioteket.  I  nämde  upp- 
sats uppgifves  bibliotekets  n.  v.  storlek  sålunda:  Tryckta  böc- 

ker (antal  volymer)  162,869,  kapslar  för  tryckta  småskrifter 
5,920,  handskrifter  4,868.  Enligt  uppgift  af  en  meddelare 
till  Stockholms  Dagblad  ̂ 5  1S97  skulle  hvarje  »kapsel  eller 
portfölj»  innehålla  i  medeltal  50  »broschyrer»  (skrifter  af 
ringare  omfång  än  100  sidor)  således  tillsammans  omkring 
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300,000  dylika  småskrifter.  De  inom  biblioteket  talrikast 
representerade  facken  äro:  vitterhet  med  16,216  band  och 
265  kapslar,  teologi  14,732  band  och  407  kapslar,  historia 
resp.  13,853  och  100,  allmänna  tidskrifter  13,387,  medicin 
10,743  band  och  139  kapslar,  juridik  resp.  7,404  och  95, 
språkvetenskap  resp.  6,675  och  41,  lärda  samfunds  handlin- 

gar resp.  4,987  och  21,  klassiske  författare  4,154  band, 
biografi  resp.  4,154  och  321,  filosofi  resp.  3,993  och  18. 

Dupletter  ur  Lunds  bibliotek  såldes  efter  tryckta  förteck- 
ningar: d.  18  Apr.  o.  f.  d.  1855;  d.  4  Nov.  o.  f.  d.  1885 

(1,582  n:r);  d.  26  Okt.  o.  f.  d.  1887  (601  n:r).  Således 
sålda  böcker  märktes  först  med  en  rund  svartstämpel:  Bibi. 
Unviv.  Lund.  Dupl.  sedermera  med  en  oval,  röd  eller  vio- 

lett, stämpel:  Duplett  såld  från  Lunds  Univ.  Bibliotek. 

Sid.  225.  Göteborgs  latinläroverks  bibliotek.  Dupletter 
ur  detta  såldes  d.  28  o.  29  Mars  1859  i  Göteborg,  efter 
tryckt  förteckning. 

Sid.  232.  Göteborgs  Stads  Folkbibliotek.  Detta  är  nu 

inrymdt  i  eget  praktfullt  hus,  hvilket  den  18  Okt.  1897  öpp- 
nades för  allmänheten.  Den  nedre  våningen  upptages  af  bib- 

lioteket, läsrum  m.  m.  och  i  den  öfre  äro  bostäder  för  biblio- 
tekets tjenstemän.  —  Vid  grundläggarens,  brukspatron  James 

R:son  Dickson,  död  år  1873  hade  biblioteket  omkr.  3,000 

band.  Nu  har  det  omkr.  7,000.  För  att  betrygga  bibliote- 
kets framtid  hade  brukspatron  Dickson  vid  sin  död  donerat 

100,000  kr.  till  detsamma,  och  genom  afkastningen  af  dessa 
medel  bildades  en  fond,  som  användts  till  uppförandet  af 
ofvannämnda  biblioteksbyggnad.  (Se  vidare  Bring,  Ernst,  Om 
Folkbibliotek,  Gborg  Gumpert  1897,  sid.  41  o.  f.,  i  hvilken 
bok  bibliotekshuset  är  afbildadt.) 

Sid.  235.  Linköpings  stifts  bibliotek.  I  Sv.  Mercu- 
rius  Nov.  1760  (sid.  367 — 68)  läses  åtskilligt  af  intresse  om 
Linköping,  dess  domkyrka  och  bibliotek,  uti  en  anmälan  af 
Eroocmans  Östergötlands  beskrifning.  —  I  Kongl.  Bib- 

liotekets Tidningar  och  Lärda  saker  1767,  II:  186 

omnämnes  en  gåfva  till  Linköpings  bibliotek  af  Skeppspredi- 
kanten mag.  Dav.  Pontin,  bestående  af  »ett  vackert  Cabinet 
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af  Naturalier  såsom  snäckor,  coraller  m.  m.  jemte  chinesiska 
böcker,  klädedrägter  samlade  under  Ostindiska  resor».  Äfvenså 
en  gåfva  af  Kongl.  sekreteraren  Joh.  Fr.  Segercrona  »ett  skönt 
pergaments-manuskript,  en  latinsk  Plutarchus»  samt  af  Joh. 
Henr.  Lidén  »en  samling  böcker  omkring  loo  band,  mäst  i 

philologien».  Uti  ett  i  samma  tidningar  ̂ Vu  s.  å.  infördt 
bref  reducerar  Lidén  gåfvans  storlek  till  hälften;  samma  bref 
innehåller  en  historik  öfver  Linköpings  bibliotek. 

Sid.  250.  Skara  Stifts  och  läroverks  bibliotek.  Om 
detta  läses  i  Wästgötha  Tidningar  (Skara)  N:r  24  år  1809. 

Sid.  252.  Strengnäs  Domkyrkobibliotek.  I  Jönköpings- 
bladet 2712  1864  läses:  »Uti  Strengnäs  domkyrkobibliotek, 

som  blifvit  förstördt  af  eldsvåda,  funnos  bl.  a.  några,  såsom 

ensamma  i  sitt  slag,  oersättliga  böhmiska  och  mähriska  hand- 
skrifter, ett  byte  från  30-åriga  kriget.  Biblioteket  innehöll 

för  öfrigt  omkring  2,000  band.» 

Sid.  253.  Strengnäs  Allm.  läroverks  bibliotek.  Enligt 
uppgift  i  Carlskrona  Veckoblad  ^7  1765  hade  bisko- 

pen i  Strengnäs  och  dess  stifts  presterskap  vid  deras  då 
senaste  möte  beslutit  att  den  prest  inom  stiftet,  hvilken 
»super  eller  eljes  för  ett  oanständigt  lefverne»,  skulle  be- 

tala ett  särskildt  vite  till  Strengnäs  gymnasiibibliotek.  Detta 

beslut  uppgafs  blifvit  tryckt  i  Inrikes  Tidningar.  —  I 
Kongl.  Bibliotekets  Dagbok  St.  I.  d.  i  Juli  1766  (q.  p.)  skrif- 
ver  Gjörwell:  »Hr  Doct.  Jac.  Serenius,  Biskop  i  Strengnäs, 
som,  till  stöd  för  grundlig  lärdom,  hvilken  han  sjelf  fullkom- 
ligen  innehafver,  upprättar  liksom  ett  nytt,  åtminstone  ett 

ganska  nyttigt  bibliotek,  vid  Gymnasium  i  Strengnäs.»  —  I 
Stockholms  lärda  tidningar  ̂ ^/lo  1777  läses  en  relation 
öfver  Strengnäs  bibliotek.  —  Den  2  Juni  182 1  såldes  en  min- 

dre samling  dupletter  ur  Strengnäs  bibliotek  å  auktion  i 

Strengnäs.  —  Nogare  preciseradt  utgjorde  volymantalet  ur  d:r 
C.  J.  Lundvalls  boksamling  som  genom  biskop  Holmströms  och 
direktör  Hörstadii  försorg  kommo  till  Strengnäs  bibliotek:  2,779. 

Sid.  256.  Vexiö  Gymnasii  Bibliotek.  Om  detta  se: 
Sv.  Mercurius  Juni  1759  And.  Collianders  »Beskrifning  om 
Wexiö  Gymnasii  Bibliotheque»  (Warmholtz  9281);  Wieselgrens 
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»Ny  Smålands  beskrifning»  I:  579,  II:  677;  C.  O.  Arcadius' 
»Anteckningar  ur  Vexiö  Allmänna  Läroverks  Häfder  til  år 
1724.  Festskrift  vid  invigningen  af  Nya  Läroverkshuset  i 
Vexiö»,  Sthm  Seelig  &  C:o  i  commission,  Vexjö,  Smålands- 

postens tr.  1889.  I  Wexiö  Stifts-Tidningar  1848  n:r  4  läses 

en  intressant  uppsats  om  Adlerbeth'ska  donationen  till  Vexiö 
bibliotek.  —  Landshöfdingen  Salomon  von  Otter  (född  1733, 
död  1 781)  skänkte  största  delen  af  Bergqvara  slottsbibliotek 
till  Vexiö  gymnasium.  (Hist.  Geogr.  Stat.  Lex.  I:  164.  Schle- 
gel,  Bergqvara  i  Småland  Sthm  1897  sid.  8.)  —  Hvad  som 
återstod  af  Braheska  biblioteket  på  Visingsö  lemnades  1831 
till  Jönköpings  skola,  men  vid  prestmötet  i  Vexiö  1836  be- 

slöts på  biskopens  förslag  att  det  skulle  förflyttas  till  Vexiö 
och  förenas  med  dervarande  bibliotek.  Denna  förflyttning 
egde  rum  1838.  Visingsö  gymnasium  hade  äfven  en  natura- 
liesamling  som  troligen  äfven  kom  till  Vexiö.  (Jfr  Sv.  Merc. 

1759,  sid.  202 — 205;  Wilh.  Bergs  »Visingsö»  sid.  138,  139.) 

Sid.  262.  Hernösands  högre  läroverks  Bibliotek.  År 

1695  begärde,  enligt  uppdrag  af  K.  M:t,  dåvarande  bibliote- 
karien vid  Upsala  Universitets  bibliotek  att  få  förteckning  på 

de  böcker,  som  kunde  finnas  vid  Hernösands  gymnasium. 
Svaret  innehöll,  att  det  fanns  icke  något  bibliotek,  »utan  hvad 
Hans  K.  M:t  behagar  härefter  göra  står  i  dess  nådiga  godt- 
finnande»  (Kons.  Prot.  d.  13  Mars  1695).  Ännu  i  början  af 
1700-talet  voro  icke  några  åtgärder  vidtagna  i  detta  syfte. 
Först  med  skolordningen  af  1724  gafs  uppslaget  och  bereddes 
utvägar  härtill.  Denna  föreskref  för  biskopar,  superintenden- 

ter, domprostar,  prostar,  lektorer,  pastorer  m.  fl.  om  bestämd 
afgift  som  de  hade  att  erlägga  vid  tillträdet  till  sina  befatt- 

ningar. Af  dessa  bidrag  samt  en  liten  afgift,  som  hvarje  icke 
medellös  elev  hade  att  erlägga  vid  inträde  i  skola  eller  gym- 

nasium, bildades  en  bibliotekskassa.  Hvarje  sterbhus  efter 
prest  hade  ock  att  lemna  till  gymnasium  någon  god  bok.  På 
detta  sätt  kom  slutligen  ett  bibliotek  till  stånd.  År  1806 
inköptes  för  1,000  riksdaler  riksgäld  framlidne  biskop  Erik 
Hesselgrens  boksamling,  utgörande  2,442  voll.  utom  en  stor 
samling  disputationer  och  smärre  skrifter.  (Om  gymnasiets 
bibliotek  och  samlingar  se  Norberg,  Hernösands  Kungl.  gym- 

nasium, Sthm  P.  A.  N.  &  S.  1896.) 
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Sid.  283.  Jemtlands  Bibliotek.  I  Vårt  Land,  ̂ Vf)  1897, 
läses  under  rubriken  »Värdefull  donation»:  Grefve  Rudolf 

Adlersparre  i  Arvika  har  åter  lagt  i  dagen  ett  bevis  på  sin 
välvilja  för  den  provins,  ifrån  hvilken  hans  ätt  leder  sitt  ur- 

sprung, i  det  han  ihågkommit  Jemtlands  bibliotek  med  en  ny 
och  värdefull  donation.  Denna  består  af:  1:0)  97  bref  från 
och  till  exellensen  G.  Adlersparre  och  hans  grefvinna,  deri- 
bland  bref  från  konung  Karl  Johan  och  Oscar  I,  drottning 
Desideria  och  grefve  Magnus  Brahe,  äfvensom  bref  från  konung 
Oscar  II  till  grefve  Karl  August  Adlersparre  (Albano);  2:0) 
30  bref,  skrifna  af  den  sistnämde  åren  1837  och  1838  under 
en  resa  i  Tyskland,  Frankrike  och  Italien;  3:0)  ett  album, 
innehållande  porträtt  dels  af  landtmarskalkarne,  dels  af  i:a 
kammarledamöter  från  tiden  omkring  1870;  4:0)  en  portfölj 
med  vyer  af  Gustafsvik,  porträtt  af  finansministern,  frih.  Gri- 
penstedt,  kommendören  Axel  Adlersparre  med  fru  m.  m. 

Sid.  288.  Lägre  Skole-  och  Pedagog-Biblioteken.  Till- 
kommer: 

Söderhamns  allmänna  läroverks  bibliotek.  Detta  omfattar 

omkring  1,000  voll.    (Medd.  af  Rektor  J.  Centerwall.) 

Sid.  293.  Student-collegiets  i  Paris  bibliotek.  Om  detta 
se  äfven  Dipl.  Svec.  II:  122. 

Sid.  293.  Bodens  Folkhögskolas  Bibliotek.  I  Vårt  Land 
1897  läses: 
»Till  den  ärade  gifvare,  hvilken  öfverlemnat  70  band 

de  präktigaste  och  värderikaste  arbeten  åt  folkhögskolans  i 
Boden  bibliotek,  men  allenast  angifvit  sig  såsom  »en  stu- 

dent», den  der  uttalar  sin  »lifliga  förhoppning  om  att  hans 
gåfva  måtte  i  sin  mån  kunna  bidraga  till  svensk  kultur  i  högan 
nord»,  får  jag  härmed  uttala  mitt  varmaste  tack,  endast  be- 

klagande att  anonymiteten  hindrar  mig  att  trycka  hans  hand. 
Stockholm  d.  17  Mars  1897.    E.  Melander.» 

Sid.  313.    Stephanius.    Hans  dödsår  var  1650  (här  1630 
genom  tryckfel).     Han  skref  sitt  namn:  Stephanus  Johannis 
Stephanius.    Warmhöltz  skrifver  om  S. :  »denne  lärde  man 
var  professor  i  Sorö  och  Kongl.  dansk  historiograph.  Om 

29 
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honom  handla  Jo.  Mollerus  Hypomnem.  ad  Bartholin.  p. 
408.  och  Jo.  Grammius  Praefat.  ad  N.  Cragii  Annales,  Hafn. 
1737.  in  fol.  p.  73.  Han  afled  1650.  Dess  efterlämnade 
bibliotek  fördes  år  1660  från  Sorö  till  Stockholm.*  Hand- 

skrifterna rörande  Nordiska  Historien,  som  han  med  mycken 
flit  colligeral,  och  ibland  hvilka  Samlingen  känd  under  titel 
af:  Systema  Chronologise  Danicae,  förtjenar  största  aktning, 
skänkte  grefve  M.  G.  De  la  Gardie  till  akademiens  bibliotek 
i  Upsala;  se  Er.  Benzelii  Prolegom.  Monumentor.  vett. 
Eccles.  Sveo-Goth.  p.  XXI,  XXH.  och  01.  O.  Celsii  Hist. 
Bibi.  Upsal.  p.  100.»  (Bibi.  Hist.  V:  p.  166.)  I  Eichhorns 
bibliotek  funnos  tre  böcker  som  tillhört  Stephanius  och  i  hvilka 
han  inskrifvit  sitt  namn:  Buchanan,  G,,  Rerum  Scoticarum 

historia.  Francf.  1594.  8:0.  Renatus,  F.  V.,  De  re  mili- 
tari.  Colon.  1580.  12:0.  Wormius,  O.,  Danica  literatura 
antiquissima.   Hafn.  1636.  4:0. 

*  Årtalet  1660  torde  vara  felaktigt,  ty  i  Kleminings  skrift  om  vSte- 
phanii  boksamling  (tr.  1850,  utan  titelblad  och  börjas  med  ett  bref:  >S.  T. 
Herr  Conferensrådet,  Öfverbibliotekarien  Werlauff»)  kan  man  sluta  af  kor- 

respondensen mellan  M.  Duieel  och  M.  G.  De  la  Gardie  att  boksamlingen 
kom  hit  1652.  Räkningen  å  boksamlingen  har  till  rubrik:  »Till  K.  Mtz 
bibliotheks  vpkiöpande  på  Sour  den  27  Febr.  1652»  och  slutar  med:  »Facit 
Rd:  2077 — 41  lybsk».  Stephanii  manuskriptsamling  finnes  dels  i  Kongl. 
Bibi.  och  dels  i  Upsala  Bibi.  genom  att  M.  G.  De  la  Gardie  skänkte  ma- 

nuskripten till  Upsala  Univ.  och  till  Antiqvitetskollegium,  från  hvilket  se- 
nare de  kommo  till  Kongl.  Bibi. 



TILLÄGG. 

FLOTTANS  STABS  BIBLIOTEK. 

Bibliotekarien,  kommendörkapten  Otto  Elliot,  meddelar 

om  detta:  »Anslaget  till  numera  Flottans  Stabs,  förut 

Sjöförsvarsdepartemejttets  bibliotek  har  utgått  af  det  senares 

s.  k.  »Expensmedel»  med  ett  belopp,  som  helt  och  hållet 

berott  af  hvad  under  året  inköpts  i  bokväg,  inbundits  o.  s.  v. 

—  vanligen  omkring  500  kronor.  Antalet  volymer,  förde- 
lade som  följer,  belöper  sig  till:  1.  Sjökrigslitteratur  c:a 

2,860  volL  II.  Landtförsvarslitt.  c:a  850  voll.  III.  Blan- 
dad litteratur  {hvaraf  statistik  200  voll.)  c:a  1,360  voll. 

IV.  Kartor  och  planschverk  etc.  c:a  300  voll.  Derjemte 

finnas  dupletter  i  mängd  af  åtskilliga  arbeten,  dock  ej  upp- 
tagna i  nu  nämda  antal  volymer.» 

Biblioteket  är  befintligt  i  Sjöförsvarsdepartementets 

hus,  Birger  Jarls  torg  n:r  13  å  Riddarholmen. 

KONGL.  KRIGSHÖGSKOLANS  BIBLIOTEK. 

o 
Ar  1878  delades  Mariebergs  krigshögskola  i  två  afdel- 

ningar  som  förlades  till  Stockholm:  i.  Kongl.  Artilleri- 
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och  Ingeniör-Högskolan  (Artillerigården),  hvilken  fick 
öfvertaga  det  förutvarande  biblioteket.  2.  Kongl.  Krigs- 

högskolan (Generalstabens  hus). 

K.  Krigshögskolans  bibliotek  är  helt  obetydligt,  på 

grund  af  att  högskolan  har  fri  tillgång  till  Generalstabens 

rikhaltiga  bibliotek.  F.  n.  utgör  det  blott  omkring  i,ooo 

voll.,  bestående  af  krigshistoria,  vapenlära,  matematik  och 

statskunskap.  Förteckning  är  upprättad.  Böckerna  stämp- 
las med  en  oval  färgstämpel:  K.  H.  S. 

KONGL.  SJÖKRIGSSKOLANS  BIBLIOTEK. 

Kongl.  Sjökrigsskolan  upprättades  i  Stockholm  1867. 

Den  har  föregåtts  af  åtskilliga  styrmans-  och  sjökadett- 
skolor i  Carlskrona,  Sveaborg  och  Stockholm.  Sedan  1872 

har  Sjökrigsskolan  egen  byggnad  å  Skeppsholmen.  Dess 

bibliotek  som  omfattar  sjökrigsvetenskap  och  historia,  ma- 
tematik och  astronomi  utgör  öfver  2,000  band.  Böckerna 

äro  märkta  med  en  blåstämpel  Kongl.  Sjö  krigs  sko  lans 
Bibliotek. 

STOCKHOLMS  GYMNASTISKA  CENTRALINSTITUTS 

BIBLIOTEK. 

Gymnastiska  Centralinstitutet  i  Stockholm  inrättades 

af  P.  H.  Ling  på  grund  af  ett  k.  bref  af  d.  5  Maj  181 3 

samt  har  till  ändamål  att  utbilda  och  upprätthålla  gymna- 
stiken i  hela  dess  teoretiska  och  praktiska  omfattning. 

Dess  bibliotek  som  omfattar  gymnastik  och  fysisk  uppfo- 
stran samt  anatomi  och  fysiologi  utgör  nu  5>500  band. 

Det  grundades  af  Lings  son,  läraren  vid  institutet,  profes- 
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sor  Hjalmar  Ling  och  har  i  saknad  af  nägot  egentligt  fast- 
stäldt  anslag  förökats  genom  gåfvor  mest  från  institutets 

föreståndare  och  lärare.  Så  skänkte  P.  H.  Lings  efterträ- 
dare professor  L.  G.  Branting  hela  sin  boksamling  uti 

gymnastik,  anatomi  och  fysisk  uppfostran  jemte  dithörande 

flera  bokskåp.  Dennes  efterträdare  professor  C.  A.  Geor- 
gii  donerade  en  samling  af  omkr.  2,000  band  i  samma 
ämnen.  Dessa  böcker  äro  å  titelbladen  försedda  med  en 

stämpel:  »Gåfva  till  Kongl.  Gymn.  Central  Institutet  ur 

Prof.  C.  A.  Georgiis  boksamling.»  Mindre  boksamlingar 
hafva  ditkommit  från  flera  lärare  vid  institutet.  Konung 

Oscar  I  har  skänkt  en  samling  böcker  stämplade  med  O 

under  krona.  De  sista  bokgåfvorna  hafva  kommit  från  med. 

d:r  J.  G.  E.  Leijer,  död  1896,  (en  stor  samling  medicinska 

böcker)  och  engelsmannen  med.  d:r  John  Holm  600  band 

anatomi,  physiologi  och  hygien.  Uti  ett  särskildt  skåp 

förvaras  professor  Hjalmar  Lings  efterlemnade  penntecknin- 
gar öfver  gymnastiska  rörelser.  Denna  samling  innehåller 

ej  mindre  än  4,000  olika  teckningar,  utförda  med  synner- 
lig pietet.  Samlingen  inköptes  från  prof.  Lings  syster  fru 

Vendela  Dahl-  för  5,000  kronor  af  några  mecenater  (Alfr. 
Nobel,  Oscar  Dickson,  J.  F.  Ljunglöf)  och  skänktes  till 
Institutet. 

Kataloger  öfver  biblioteket  hafva  utkommit:  1866, 

1 87 1  och  1880.  Böckerna  äro  å  titelbladet  märkta  med 

en  stämpel:  Gym.  C.  Inst. 
Biblioteket  har  f.  n.  en  intresserad  vårdare  uti  läraren 

vid  institutet  kaptenen  C.  Silow. 

GUBBHUSETS  BIBLIOTEK. 

Stockholms  Borgerskaps  Gubbhus-Inrättning  är,  genom 
frivilliga  gåfvor  af  Borgerskapets  klasser  och  flere  enskilda 



personer,  stiftad  till  vård  och  underhåll  för  behöfvande 

ålderstigna  ledamöter  af  stadens  borgerskap,  i  öfverens- 

stämmelse  med  Kongl.  Reglem.  af  d.  5  Dec.  1788.  An- 
sökningen om  dess  inrättande  ingafs  till  regeringen  år 

1772  af  Charles  Tottie  och  Niklas  Hasselgren,  men  sjelfva 
inrättningen  kom  ej  till  stånd  förr  än  1778. 

Biblioteket  på  Gubbhuset  uppgick  (1897)  till  1,022  band 

förvarade  i  fem  mindre  skåp.  Enligt  upprättad  förteckning 

omfattar  biblioteket:  i.  Romaner,  historia,  resebeskrifning. 

2.  Poesi  och  valda  skrifter.  3.  Praktiska  och  vetenskap- 

liga böcker.  4.  Andliga  och  religiösa  arbeten.  5.  Lag- 
farenhet  och  författningar.  6.  Läkareböcker  och  sjukvård. 

7.  Illustrerade  arbeten,  tidskrifter  och  tidningar.  Något 

anslag  för  biblioteket  gifves  ej,  utan  har  det  uppkommit 

och  tillväxt  genom  gåfvor.  Bland  dem  som  skänkt  böcker 

må  särskildt  antecknas  glasmästaren  Pehr  Adolf  Söderberg 

(f.  1804  d.  1872),  urmakaren  C.  A.  Holmberg  (f.  181 1  d. 

1882),  sidenbandfabrikören  Carl  Abr.  Borgström  (f.  18 15 

d.  1897)  hvars  böcker  äro  märkta  med  en  oval  blåstämpel 

Carl  Abr.  Borgström.  Wenersborg.  (B.  vistades  der  åtskil- 
liga år,  men  återvände  till  Stockholm  och  blef  slutligen 

intagen  på  Gubbhuset.  Söderberg  och  Holmberg  hafva 

äfven  varit  intagna  och  aflidit  der.)  —  Boksamlingen  var 
i  största  oordning  innan  Borgström  kom  till  Gubbhuset; 
han  blef  då  bibliotekarie  och  ordnade  samt  förtecknade 

densamma.  Sidenfabrikören  Oscar  Almgren  har  flera  gån- 
ger ihågkommit  biblioteket  med  gåfvor.  Böckerna  äro  å 

titelbladet  stämplade  Gubbhuset. 

SVENSKA  TEKNOLOGFÖRENINGENS  BIBLIOTEK. 

Svenska  teknologföreningen  bildades  den  2  Mars  1861 

under  namn  af  Föreningen  T.  I.  (Teknologer  o.  /ngeniö- 
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rer)  af  17  elever  vid  dåvarande  Teknologiska  institutet. 

Ar  1887  antog  föreningen  sitt  nuvarande  namn.  I  före- 
ningen hafva  sedermera  ingått  Byggnadssamfundet  1888 

och  Ingeniörföreningen  1891.  —  Föreningens  bibliotek  bil- 

dades i  medio  af  1870-talet,  ehuru  det  ej  kan  sägas  ega 

några  nämnvärda  dimensioner  förr  än  då  Ingeniörförenin- 
gen uppgick  i  Svenska  teknologföreningen  och  de  båda 

biblioteken  då  sammanslogos  (1891).  Biblioteket  omfattar 

för  närvarande  närmare  3,000  band,  hufvudsakligen  omfat- 

tande teknisk  litteratur.  Bibliotekets  tillvext  sker  dels  ge- 

nom byte  med  föreningens  egen  tidskrift  »Teknisk  Tid- 
skrift» mot  andra  tekniska  tidskrifter,  recensionsexemplar, 

inköp  och  ej  oväsentligt  gåfvor.  Föreningens  böcker  äro, 

förutom  en  oval  stämpel  inuti  böckerna:  Svenska  Teknolog- 
föreningen Stockholm j  å  ryggarne  försedda  med  en  rund 

stämpel  TI  och  under  senare  tider  S  T F» 

STOCKHOLMS  ARBETARE-BIBLIOTEK. 

Det  i  Stockholm  år  1892  bildade  »Stockholms  Arbetare- 
bibUotek»  eges  af  »Stockholms  Arbetarebiblioteksförbund», 

till  hvilket  förbund  redan  i  början  af  1892  anslutit  sig  ett 

tjugutal  föreningar  med  omkring  2,500  medlemmar.  Nu 

(1897)  räknar  förbundet  68  föreningar  (de  flesta  fackför- 
eningar, en  del  nykterhetsföreningar,  Stockholms  allmänna 

qvinnoklubb,  socialdemokratiska  ungdomsklubben  etc.)  med 
tillhopa  öfver  9,000  medlemmar.  Hvar  och  en  af  dessa 

medlemmar  erlägger  till  biblioteket  en  afgift  af  3  öre  i 

qvartalet.  Derjemte  har  medlem  af  förening,  som  anslutit 

sig  till  förbundet,  att  för  boklån  betala  en  afgift  af  5  öre 

pr  band  och  vecka.  Vid  abonnement  per  qvartal  erlägges 

af  medlem  af  till  förbundet  ansluten  förening  i  kr.  för  ett 
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och  I  kr.  50  öre  för  två  boklån  per  gång,  af  annan  per- 

son resp.  2  och  3  kronor.  Pä  detta  sätt  och  genom  an- 
ordnande af  årsfester  beredes  förbundet  en  årsinkomst,  som 

torde  kunna  beräknas  till  omkring  2,500  kronor.  Den  i 

Juli  1897  räknade  förbundets  boksamling  5,230  band  och 

i  läsrummet  tillhandahöllos  ett  trettiotal  tidningar.  Biblio- 
teket är  för  närvarande  inrymdt  i  en  lägenhet  om  tre  rum 

vid  Stortorget,  men  kommer  att  redan  i  år  flyttas  derifrån 

till  n:o  II  Stora  Badstugatan  och  samtidigt  öppnas  ett 

filialbibliotek  vid  25  Bellmansgatan  å  Södermalm.  Biblio- 

teket har  från  början  skötts  af  arbetarestyrelsen  som  be- 
står af  sju  personer.  Expeditionen  vid  biblioteket  skötes 

så,  att  hvarje  styrelsemedlem  tjenstgör  en  dag  i  veckan 

turvis,  hvarjemte,  under  månaderna  November  t.  o.  m. 

Maj,  då  biblioteket  hålles  öppet  icke  allenast  på  aftnarne 

mellan  kl.  V2  8  och  10  utan  äfven  på  eftermiddagarne  kl. 

4  till  Y2  6,  då  ett  qvinligt  biträde  skött  tjenstgöringen  under 

sistnämda  tid.  Under  de  första  åren  tjenstgjorde  styrelse- 
medlemmarne  utan  någon  som  helst  ersättning.  Nu  utgår 

till  dem  400  kr.  årligen,  deraf  5  kr.  i  veckan  till  den  af 

dem,  som  sköter  bibliotekariebefattningen,  för  närvarande 

typografen  Fredrik  Nilsson,  som  lemnat  de  här  anteck- 
nade uppgifterna.  (Jfr  Bring,  Om  folkbibliotek,  Gborg 

1897.) 

STOCKHOLMS  STADS  ARKIV. 

Detta  arkiv  är  nu  ordnadt  i  stadens  gamla  hus  (Birger 

jarls-torg  12)  på  Riddarholmen.  Det  innehåller  en  mängd 
handlingar  från  1500-talet  t.  n.  t.,  som  kunna  vara  af  stort 

intresse  för  den  historiska,  i  all  synnerhet  den  kulturhisto- 
riska och  personalhistoriska  forskningen.  Drätselnämden 

har  beslutit  att  arkivet  skall  hållas  öppet  för  allmänheten 

-  456  — 



under  den  blidare  årstiden  (15  Maj — 15  Oktober),  hvarjemte 
tillfälle  skall  beredas  forskare  att  äfven  under  den  öfriga 

delen  af  året  erhålla  tillgång  till  behöfliga  handlingar.  Till 

arkivarie  har  Johan  Flodmark  blifvit  förordnad. 

RÄDHUSARKIVET  I  STOCKHOLM. 

Rådhusarkivet,  den  äldsta  och  förnämsta  delen  af  Stock- 

holms stads  arkiv,  har  sin  lokal  en  trappa  upp  i  rådhuset, 

der  det  under  sista  året  erhållit  en  ny  inredning,  som 

möjliggjort  dess  systematiska  uppställning  och  ordnande. 

Det  innehåller  en  mindre  samling  pergamentsbref  (stadens 

privilegier,  urkunder  angående  Stockholms  historia  m.  m.), 

som  för  närvarande  till  största  delen  är  deponerad  i  riks- 

arkivet, samt  åtskilliga  större  serier  af  handlingar,  Stock- 

holms stads  registratur  1653 — 1707,  stadens  tänkeböcker 

från  1474  (de  båda  äldsta  banden  deponerade  i  kongl.  bib- 
lioteket) samt  deras  fortsättningar,  stadens  protokoll  från 

1646,  och  magistratens  protokoll  från  18 17;  kämnersrätter- 

nas  protokoll  1635 — 1849;  handels-  och  ekonomikollegiets 
(samt  dess  föregångares)  handlingar  från  1621 ;  kongl.  maj:ts 

bref  till  magistraten  allt  ifrån  Gustaf  Vasas  tid  samt  åt- 

skilliga myndigheters  bref  till  densamma  m.  m.  —  Råd- 

husarkivet är  tillgängligt  alla  söckendagar  kl.  10 — 2. 

ÖFVERSTÅTHÅLLAREEMBETETS  BIBLIOTEK. 

Detta,  hufvudsakligast  bestående  af  författningssamlin- 
gar, uppgår  till  omkr.  2,000  band  och  är  fördeladt  på  de 
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olika  afdelningarne.  Det  har  egentligen  tillkommit  genom 
sekreteraren  i  Öfverståthållareembetet  Otto  Bernhard  Hults 

(död  1874)  donation  af  sin  stora  samling  af  Kongl.  Bref 

och  Förordningar  från  äldsta  till  nuvarande  tid.  Bibliote- 
ket åtnjuter  nu  600  kr.  årligt  anslag. 

STOCKHOLMS  POLISKÅRS  BIBLIOTEK. 

Detta  har  tillkommit  genom  en  gåfva  af  1,000  rdr, 

som  Stockholms  poliskår  fick  mottaga  1868  af  Öfverståt- 
hällaren  friherre  G.  v.  Bildt  till  uppköp  och  ordnande  af  ett 

bibliotek,  ur  hvilket  kårens  medlemmar  kunde  ega  kost- 
nadsfri tillgång  till  läsning  af  allmänt  nyttiga  ämnen.  Det 

har  sedan  förökats  genom  gäfvor  från  förläggare.  Något 

anslag  åtnjuter  det  ej.  Det  är  fördeladt  på  åtskilliga  af 

distriktens  logementer.  Största  delen  förvaras  i  Central- 

afdelningens  lokal  i  Staden,  Urvädersgränd.  Den  systema- 
tiskt upprättade  katalogen  omfattande  religiösa  arbeten, 

läroböcker  och  vetenskapliga  arbeten,  historia,  skönlitteratur 

och  resebeskrifningar,  upptager  448  verk,  hvilka  förvaras 
i  tvenne  större  skåp.  De  öfriga  distriktens  boksamlingar 

äro  helt  obetydliga. 

SAMFUNDET  IDOGHETENS  BIBLIOTEK. 

Detta  samfund,  omnämndt  i  Bergs  Svenska  Ordnar 

Sällskaper  och  Föreningar  sid.  555,  synes  ha  bildats  i 

slutet  af  1860-talet.  Senast  tillkännagaf  det  sin  tillvaro 

genom  följande  notis  i  Stockholms  Tidning  1898  Vi 2:  »Ett 

hjärtligt  tack  få  vi  härmed  å  Samfundet  Idogheteiis  vägnar 

uttala  till  en  hvar,  som  dels  genom  gåfvor,  dels  på  annat 
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sätt  bidragit  till  det  särdeles  goda  resultatet  af  Samfundets 

basar  den  27  nov.  1898.    Styrelsen  » 

Detta  samfund  har  hopbragt  ett  bibliotek.  I  böckerna 

är  infästadt  ett  blad,  hvarä  läses :  Litt . . .  N:o  . . .  Tillhörig 

SAMFUNDET  IDOGHETEN  Obs.!  §..,  mom.:.,. 

Boke7ts  pris,,.  Kronor,.,  dre  [Litografi.  5  rader].  Bok- 
samlingen synes  delvis  vara  skingrad.  På  bokauktionen 

efter  litteratören  J.  O.  Åberg  såldes  många  böcker  med 
ofvannämnda  märke. 

DEUTSCHE  ABENDZIRKEL  I  STOCKHOLM. 

I  VoUständiges  Gesangbuch  fiir  Freimaurer, 

Berlin  1813  —  i  Stora  Landtlogens  bibliotek  —  finnes  ett 

Ex-libris  i  kopparstick:  Deutsche  Abend  Zirkelin  Stockholm 
[4  rader  tysk  skrifstil]  å  en  mot  marken  stödd  tafla,  omgifven  af 

lyra,  lagerkrans,  svärd,  pappersrulle  och  mercuriistaf;  bakom: 
en  strålande  sol.  Om  detta  tyska  sällskap,  som  synes  haft 

bibliotek,  är  för  öfrigt  ingenting  bekant.  Liideke  omnäm- 
ner det  ej,  ej  heller  Berg  i  Ordnar  och  Sällskapen 

WISTS  KYRKAS  BIBLIOTEK. 

Sockenkyrkor  kunde  ej  sällan  hafva  ganska  betydande 

samlingar,  sä  t.  ex.  Wists  kyrka  i  Östergötland  (som  an- 

ses ursprungligen  vara  från  11 00-talet),  öfver  hvars  biblio- 

tek biskop  Nicolaus  III  Kenicius  (död  1458)  år  1446  upp- 
rättade en  ännu  bevarad  förteckning.  (Orig.  af  år  1446  i 

Riksarkivet.) 

Biskop  Nils  i  Linköping  hade  erfarit  att  Wists  kyrka 

hade  flera  böcker,  »nyttiga  för  själarnes  försoning»,  de  der 
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tid  efter  annan  blifvit  förärade;  han  lät  till  säkerhet  öfver 

dem  upprätta  en  förteckning,  med  uppgift  om  gifvarne. 
Bland  böckerna  förekomma  Biblia  in  bona  liter  a  textuali, 

Sermones  de  dominicis  per  totum  annum,  Sermones  ut  cre- 
ditur  Jacobi  de  Voragine,  Sermones  Peregrini^  Viridarium 

S.  BirgittcB,  Duo  tractatus  de  prceceptis,  Pupilla  oculi  con- 
tinens  multa  utilia  de  septem  sacramentis,  jemte  flera  andra 

»till  fattiga  sockenpresters  undervisning».  (Jfr  Reuterdahl, 
Kyrkohist.  III,  2:  417,  418.) 

Om  kyrkors  bibliotek  se  Wieselgren,  Sveriges  sköna 

litteratur  II:  234,  235  och  Reuterdahl,  Sv.  Kyrkans 
hist.  o.  a.  s. 

ALLHELGONAKYRKANS  i  NYKÖPING  ARKIV. 

Denna  kyrka,  öfver  500  år  gammal,  har  ett  märkligt 

arkiv,  omtaladt  i  Schmidts  Anteckningar  om  Röne  härad, 

hvaraf  särskildt  må  märkas:  »AUhelgona  Kyrkios  General 

Book»,  en  af  prosten  Andreas  Samuelis  Pijl  handskrifven 

foliant  i  pressadt  läderband  på  410  sidor,  innehållande  en 

mängd  anteckningar  om  kyrkan.  —  Ett  manuskriptband: 
»Någre  rare  breff  och  skrififter  med  flijt  församlade  A:o  1691 

den  19  November».  (Samlarenokänd.)  Samlingen  innehåller : 
1.  En  Vadstenanunnas  bref  till  »sin  allrakiäresta  hier- 

tans  Glädie».* 

2.  »Copia  aff  Jacobi  De  la  Gardie  och  Schwante  Ban- 
ners breff  till  Capitein  Major  och  Commendanten  på  Bouss 

[Kurland]  Honora  Werdlet. 

*  Omnämt  i:  Dijkman,  Antiquitates  Eccleciasticos  (Sthm  1703), 
Småsaker  till  nöje  och  tidsfördrif  II  (Sthm  1756).  Brandelius,  Col- 
lectanea  in  Historiam  Svecanam  (Greifswald  1789).  Plåckegods 
af  Eric  Rydbeck  (Linkg  1792),  Nytta  och  nöje  (Sthm  1793),  De  la 
Gardieska  archivet  II:  121 ;  III:  vij;  XX:  xv;  Hammarsköld,  Sv. 
Witterheten,  Schiick,  Sv.  Litteraturhist.  I.  Samlaren  1889  sid. 
106  o.  f.  samt  senast  i  Historisk  Tidskrift. 



3-  Breef  af  President  och  Rådsherrar  vid  Holländska 

Zeländska  och  Frisiska  staten  till  presidenten  i  Kgl.  Hof- 
rätten,  Grefve  Gust.  Ad.  de  la  Gardie,  rörande  välborne 

Herr  Emanuel  D.  G:s  arfförhållanden.  Dat.  Haag  utij  de 

Holländske  Ständernas  pallats  15  Junij  A:o  1694. 

4.  Verser  på  danske  om  några  bönder  pä  Färö  vid 

Gotland,  som  lefvat  i  14  dagar  på  ett  i  hafvet  kringfly- 
tande isstycke  med  föda  af  rått  själekött,  h vilket  tilldrog 

sig  1603.  [Bönderne  äro  ritade  på  väggen  i  Fårö  kyrka 
med  versarne  inunder.] 

5.  Sju  bref  och  handlingar  rörande  Svenska  försam- 

lingen i  Pensylvania,  de  la  Vare  revier  i  Nord-Amerika 

dat.  från  1693  %^  till  1697 
6.  Ritus  Nuptiales  Veterum  A:o  1666  (på  isländska 

och  latin)  m.  m.  samt  sist  »Cronica  breve  de  los  Reyes 

de  Espagna».  (»Den  i  Oct.  1695  afcopierade  iag  detta 
stycket  af  en  gammal  spansk  skrifven  krönika,  dhen  herr 

Ceremonimästaren  välborne  Johan  Gabriel  Sparfvenfeld  har 

fört  med  sig  ifrån  Spanien,  uti  hvilken  de  första  2 — 3  bla- 
den fattades.  Hon  begynner  af  Tubal  Noachs  sonson  och 

slutar  sin  historia  med  en  del  af  Ferdinandi  Catholici  lef- 

verne,  som  lefde  för  200  år  sedan.») 

TOSTERYD  KYRKAS  BIBLIOTEK. 

En  förteckning  öfver  Tosteryds  (Wexiö  stift)  kyrkas 

bibliotek  (i  början  af  1700-talet?)  finnes  å  ett  utrifvet  blad 
ur  en  gammal  kyrkobok  ij.  E.  Lagergrens  Samlingar 

till  Vexiö  stifts  herdaminne:  12  delar  (Östbo  och  Vestbo 

härader)  i  Kongl.  Bibliotekets  handskriftsamling.  —  Utom 

biblar,  kyrkohandböcker,  sångböcker  och  dylikt  —  arbeten 

af  Angermannus,  Monrad  (Thesaurus  Concionat.),  Scriver 
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Hunnius,  Kock,  Dryselius,  Gezelius,  Ambrosii  Hedengrahns 
grafskrift  m.  m.    Några  och  20  voll.  tillsammans. 

BOTKYRKA  SOCKENBIBLIOTEK. 

»Ägarne  af  Hamra,  Tullinge,  Rikstens  och  Alby  gods 

i  Botkyrka,  Södertörn,  ha  hvar  för  sig  lemnat  frikostiga 

bidrag  till  grundläggandet  af  ett  socken-  och  skolbibliotek 
i  södra  delen  af  nämnda  församling,  hvars  kommunalstämma 

den  22  d:s  beslöt  att  till  gif varna  uttala  sin  tacksamhet. 

En  komité  fick  i  uppdrag  att  uppgöra  förslag  till  inköp  af 
böcker,  och  bibliotekarie  valdes.» 

(Stockholms  Tidn.  1898 

JEMTLANDS  LÄNS  BIBLIOTEK. 

Grosshandlaren  Fredrik  Biinzows  (född  i  Kiel  1824, 

död  i  Stockholm  1897)  sterbhusdelegare  donerade  ett  större 

belopp  till  ett  länsbibliotek  i  Östersund.  Donationen  upp- 
gick i  slutet  af  1898  till  18,000  kr.  Med  anledning  deraf, 

skrifves  i  Sundsvalls  Tidning  |  1898,  har  borgmästaren 

i  Östersund  I.  von  Stapelmohr  föreslagit  att  i  och  för  rea- 

liserandet af  donationernas  syfte,  årets  landsting  ville  till- 
sätta en  komité  af  tre  personer  med  uppdrag  att  utreda 

huruvida  och  under  hvilka  vilkor  det  Zetterströmska  bib- 

lioteket å  Frösön  kan  få  öfverflyttas  till  Östersund  samt 

nuvarande  biblioteksbyggnaden  med  tomtplats  försäljas  och 

saluskillingen  användas  till  beredande  af  utrymme  för  detta 
bibliotek  i  Östersund.  Sedan  skulle  komitén  till  ett  annat 

landsting  inkomma  med  förslag  om  inrättande  af  ett  läns- 
bibliotek dersammastädes. 
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KALMAR  LÄNS  FORNMINNESFÖRENINGS 

BIBLIOTEK. 

»Biblioteket,  hvari  företrädesvis  upptagas  arbeten  som 

behöfvas  för  samlingarnas  ordnande,  eller  som  på  något 

sätt  beröra  länets  förhållanden,  är  ännu  obetydligt.  Manu- 

skriptsamlingen innehåller  en  del  material  för  sockenbeskrif- 

ningar,  hufvudsakligen  af  historiskt  och  arkeologiskt  inne- 

håll.» (Meddelanden  från  Kalmar  läns  Fornminnes- 
förening I.    Kalmar  1898). 

SKÅNSKA  HUSARREGEMENTETS  BIBLIOTEK. 

Ryttmästare  G.  Peyron  meddelar  om  detta  d.  Vio  1898: 

»Biblioteket  innehåller  c:a  4,000  band  Historia,  Memoirer, 

Biografi,  Taktik,  Strategi,  Krigshistoria  m.  m.  Det  är  ny- 

ligen af  mig  ordnadt  och  finnes  i  regitets  kasern  i  Helsing- 
borg..  —  Dess  Ex-libris:  KONGL.  SKÅNSKA  HUSAR 

REG:iI  BIBLIOTEK,  omkring  en  åttauddig  stjerna  i  hvars 

midt  synes  en  krönt  glob  med  tre  kronor  och  under  globen 

två  korslagda  sablar.  (Litografi). 

SKANDINAVISKA  FÖRENINGENS  I  PARIS 

BIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek  ordnades  och  öppnades  1867  och  ka- 

talog utkom  med  titel:  »Katalog  öfver  Skandinaviska  För- 
eningens i  Paris  bibliotek.  Upprättad  i  April  1867»,  Paris 

1867.  Stadgarne  äro  undertecknade  Paris  d.  15  Mars  1867 

af  Bestyreisen  för  den  Skandinaviska  föreningen  i  Paris 

John  Ballin  ordförande,  Ernst  Wallmark  v.  ordförande, 
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Asger  Hammerik  sångdirigent,  Alfr.  Nodskou  skattmästare, 
Th.  Soederstedt  sekreterare,  L.  Jacobsen  v.  sekreterare. 

BIBLIOTEK  FÖR  GRÄNGESBERGS  GRUF ARBETARE. 

Ar  1896  donerade  engelske  bankiren  Ernest  Cassel 

250,000  kronor  till  Grängesbergs  grufarbetares  fromma.  Till 

k.  befallningshafvande  i  Falu  län  inlemnades,  Jan.  1897  för 

fastställelse,  stadgar  för  »E.  Cassels  arbetarefond  vid  Grän- 

gesbergs grufvor».  Om  donationens  ändamål  säga  stad- 

garne,  att  de  äro:  i.  förvärfvande  af  plats  för  och  uppfö- 
rande af  en  byggnad,  afsedd  att  inrymma  bibliotek  och 

läsrum  samt  samlingsrum  för  arbetarne,  att  efter  styrelsens 

begifvande  användas  för  sammankomster,  öfverläggningar, 

fester  och  föredrag,  men  icke  predikningar.  2.  förvärf- 

vande af  utrymme  för  en  park  och  en  idrottsplats  åt  arbe- 
tarne. 3.  uppförande  af  ett  badhus.  4.  bekostande  af 

bibliotek  och  möbler.  (Se  vidare  om  denna  donation  Be- 

skrifn.  öfv.  Grängesberg — Oxelösund  af  Börstidn.  Red. 
Sthlm  1897,  sid.  19,  20.) 

ALINGSÅS  ARBETAREFÖRENINGS  BIBLIOTEK. 

Detta  bibliotek  skingrades  1898.  Böckerna  voro  märkta 

med  en  ty ptryckslapp :  ALINGSÅS  Arbetare-Förening  fyi\om 
ram,  2  rader).  —  En  förening  Enigheten  i  samma  stad 
hade  äfven  en  boksamling,  hvilken  skingrades  samma  år. 

I  dess  böcker  var  infästad  en  blå  typtryckslapp :  FÖR- 
ENINGEN ENIGHETEN. 
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TIDAHOLMS  ARBETAREBIBLIOTEK. 

Ett  arbetarebibliotek  för  tändsticksfabriken  »Vulcan»  i 

Tidaholm  har  på  uppdrag  af  nämda  fabriks  styrelse  blifvit 

1897,  oi*dnadt  af  föreståndaren  för  folkbiblioteket  i  Göte- 
borg V.  Hjertberg.  Tryckt  »Katalog  öfver  Bolaget  Vul- 

cans  Biblioteks  Boksamling»  utkom  tr.  i  Sköfde  1898,  31 

sid.  8:0  omfattande  683  n:r  under  1 1  olika  rubriker  börjande 

med  Religion  och  slutande  med  Tidskrifter.  I  böckerna 

är  infästadt  ett  typtrycksblad :  N:o  .  .  ,  Värde  . .  .  Före- 

skri/Ur vid  Bolaget  Vulcans  Bibliotek  [härefter  följa  8  ord- 

ningsreglor]  samt  underskriften:  Tändsticksfabriks  Aktiebo- 
laget Vtdcan.  George  Murray.  —  Böckerna  förvaras  i 

skolhuset,  der  en  präktig  läsesal  är  anordnad  och  som  flitigt 

freq venteras.    I  December  1897  aflades  3,073  besök. 

BORÅS  FOLKBIBLIOTEK. 

En  korrespondent  i  Borås  meddelar  ^Vi  1899:  »Här 
har  nu  bildats  ett  arbetareinstitut  med  bibliotek  och  läse- 

salar. Borås  Stadsbibliotek  har  upphört  och  ingått  i  Folk- 
biblioteket.» I  böckerna  är  infästadt  ett  tryckt  blad:  N:o  . .  . 

Borås  Folkbibliotek.  Utdrag  ur  lånereglementet:  [6,  7,  8, 

9  §§  anföras].  A  den  pr3'^dliga  lappen  synes  Borås  vapen 
(2  ullsaxar). 

WARGÖNS  ARBETAREBIBLIOTEK. 

Ett  värdefullt  bibliotek  har  Vargöns  aktiebolag  skänkt 

till  sin  fabrikspersonal.  (V.  L.  1898  y). 

—  465  — 

30 
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SOCKENBIBLIOTEK. 

Sockenbibliotek  hafva  blifvit  inrättade  i  Skara  stift  uti 

H'öss7ta,  Strängsered,  Gullared,  Liarcd,  Knatte^  Kylingaredf 
Fijlered^  Rångedala^  Toarp^  Esperod,  Tärby,  Gingrid,  Fri- 

stad, Borgstena,  Brcdared,  Wänga,  Tämta,  Sandhult.  I 

Husaby  bildades  1855  v.  pastor  P.  G.  Söderlund  ett  folk- 
bibliotek, som  1 87 1  räknade  nära  300  voll.  Källby  \v^x 

godt  bibliotek  för  hela  pastoratet.  Säfvareds  tre  socknar 
hafva  hvar  sitt  bibliotek.  Häreiiheds  bibliotek  inrättades 

1847  kyrkoherden  A.  Linderoth.  I  Hjerpås  blef  ett  folk- 
bibliotek grundadt  af  jägmästare  C.  W.  Muhr  år  1853  och 

ökats  med  frivilliga  bidrag.  1867  delades  det  emellan 

Hjerpås,  Ufvered  och  Häggesled.  Tådened,  Tranum  och 

Lav  ad  hafva  gemensamt  bibliotek,  uppkommet  genom  sam- 
manskott i  socknarne,  och  i  Kedum  bildades  ett  för  30  är 

sedan.  Örslösa  sockenbibliotek  hade  1871  130  voll.,  Sötie 

25g,  Gillstad  och  Wäla  xm^^iix  150  voll.  hvar.  i^^^/^  folk- 

bibliotek hade  1871  300  böcker,  Rackeby  230.  I  Sunners- 
bergs  pastorat  hafva  alla  tre  socknarne  hvar  sitt  bibliotek. 

Norra  Kyrketorps  och  Hagelbergs  socknar  (hörande  till 

Sköfde)  hafva  ett  gemensamt  bibliotek,  f.  n.  (1899)  163 

nummer.  Norra  Kyrketarp  har  dessutom  ett  enskildt  bib- 

liotek på  85  band.  Skaraborgs  läns  Hushållnings- 
sällskap har  mångenstädes  till  bibliotekernas  grundande 

bidragit  med  25  kr.  For  öfrigt  hafva  de  tillkommit  genom 

sammanskott  inom  församlingarne  såsom  ock  genom  gåfvor 

af  böcker  lemnade  af  enskilda  personer.  Skollärarne  äro 

på  de  flesta  ställen  bibliotekarier.  Böckerna  utlånas  i  all- 

mänhet mot  en  bestämd  låneafgift,  som  användes  för  bib- 

liotekens förkofran.  De  begagnades  flitigare  på  1860-  och 

1870-talen  än  nu,  då  tidningsläsningen  tagit  mera  öfverhand. 
Öfver  Elfsbacka  sockenbibliotek,  i  Karlstads  stift,  utkom 

Katalog  (Karlstad,  Forssell,  1892,  11  sid.).   Den  omfattar 
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126  n:r  under  rubrikerna:  religiösa  arbeten,  historiska  och 

geografiska,  naturvetenskap,  poesi,  ekonomi  samt  skrifter 
för  aHmän  folkbildning.  Efter  bokförteckningen,  der  för 

hvarje  bok  står  angifvet  huru  länge  den  får  behållas,  följer 

Reglemente  för  Elfsbacka  Sockenbibliotek. 

»Man  kan  gerna  påstå  och  försvara»,  skrifver  Ljung- 

ström (Redvägs  Härad,  Falköping  1861),  »  attsockenbib- 
lioteken  äro  de  thermometrar,  hvilka  angifva  den  värmegrad 

som  for  folkskolorna  finnes  både  hos  presten,  församlings- 
boerne  och  skollärarne. » 

Adolf  Fredriks  församlings,  i  Stockholm,  folkhems 

bibliotek  och  läsestuga  vid  Norrtullsgatan  disponerar  (Mars 

1899)  öfver  närmare  1,200  nummer,  förutom  8  dagHga  tid- 
ningar. Antalet  besökande  var  under  Januari  1899:  1.0 18 

och  under  Februari:  1,425. 
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TRYCKFEL. 

Sid. 

24 

rad 12  nedifr.  står:  Couseil;  läs:  Conseil. 
» 

41 

8  uppifr.  ;> 1611;       5  1613. 

42 

3  uppifr.  > 
1795;       >  1796. 

> » 
4  nedifr.  » 1863;        >  1.867. 

> 
3  nedifr.  > 1866;       »  1867. 

119 

6  nedifr.  > 1,000  voll,;  läs:  1,600  voli. 
1 20 10  uppifr.  > 500  voll;  skall  vara:  2,300  vi 

sid.  120). 

> 156 2  nedifr.  ; 1844;  läs:  1841. 
254 

18  nedifr,  s 2,700  band;  läs:  2,779  band. 
> 

310 

> 16  uppifr.  » D.  Hogguer;  läs:  DTlogguer. 
313 16  uppifr.  » 1630;  läs:  1650. 





KUNGL.  HOFBOKTRYCKERIET 
IDUN§  TRYCKERIiVKTIEBOLAO 

1904 

Pris  för  hela  verket,  4  delar  i  6  band,  150  kronor. 
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